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НА ЧН ТЕ НИЧЕСКИ С З П  ИНН  Е   
Е И  И ЕТА Р И

Уважаеми членове на БМГК, скъпи колеги и партньори,
Приемете нашите най-искрени благопожелания по случай  
професионалния ни празник - ДЕН  НА МИН ОРА!
В деня на Успението на Свети Иван Рилски –  август,  
изказваме своето голямо уважение и благодарност  
към всички, посветили живота си на тежката,  
но достойна и отговорна професия на миньора. 
Нека водени от завета на Св. Иван Рилски  

д т  ди и и и а т  ир по д  и  заедно  
да отстояваме достойното място на  добивната индустрия  
в икономиката на България и да постигаме успехи!
Желаем ви много здраве и благополучие!
ЧЕС И  ПРАЗНИК!

Проф. дтн инж. Николай Вълканов
Председател на УС на БМГК

Уважаеми колективни членове на Н С по минно дело, геология и металургия,
Уважаеми ветерани,
Скъпи колеги,
ЧЕС И  ДЕН НА МИН ОРА!
За мен е изкл чителна привилегия да ви поздравя от името на Управителния съвет  
на Н С по МДГМ и лично от мое име по случай професионалния ни празник -  август, 
Деня на Успението на Св. Иван Рилски! 
С огромно уважение и искрена благодарност за вашия достоен труд, ви пожелавам  
здраве и благополучие! 
Нека в този период на изпитания за цялото човечество бъдем добри и отговорни!  
Вярвам, че тези сложни времена ще ни направят по-сплотени и устойчиви!
Бъдете благословени и нека Св. Иван Рилски закриля вас и вашите семейства!  

Д-р инж. Кремена Деделянова
Председател на Н С по МДГМ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ръководството на „Минстрой Холдинг“ АД 

най-сърдечно честити Деня на миньора 

и поздравява всички настоящи и бивши миньори,

работници, специалисти и мениджъри, 

делови партньори, съмишленици и приятели!

Нека професионалният празник бъде ден на удовлетворение 

и признание за достойния миньорски труд!

С благодарност за професионализма, за всеотдайната 

работа и за успехите! 

С пожелания за здраве и благополучие на вас 

и вашите семейства!

Уважаеми колеги,
2020-та година е година на сътресения и на предизвикателства. 
Тя ни даде възможност да докажем, че минерално-суровинната 
индустрия устоява на всякакви трудности, че инженерните науки
са науките на бъде ето.
На днешния 1 -ти август, в Деня на професионалния празник 
на мин ора, приемете сърдечни пожелания за здраве 
и увереност в собствените сили и възможности.
Нека Свети Иван Рилски Ви закриля

                    Проф. д-р инж. Ивайло Копрев
               Ректор на МГУ „Св. Ив. Рилски“



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЪКО ОДСТ ОТО И СИНДИКАЛНИТЕ СЪ ЕТИ НА

НА -СЪРДЕЧНО ЧЕСТИТЯТ ДЕНЯ НА МИН ОРА И ПОЗДРА Я АТ

с професионалния празник 

всички работници, специалисти и менид ъри в дру еството

и минерално-суровинната индустрия, 

както и многобро ните си делови партн ори  

Нека св  Иван Рилски - закрилник на мин орите 

 и всички българи,

да ни дарява здраве, сили и вяра,  

да да бъдем добри и успе ни

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 

Скъпи колеги и партньори, 
От името на Siemens България бих искала сърдечно 
да Ви поздравя по случай професионалния празник 
на българските миньори – 18 август. На този ден 
изразяваме своето дълбоко уважение и преклоне-
ние пред професията на миньора, изпълнена с еже-
дневни предизвикателства, трудности и рискове. 
Пожелаваме Ви здраве и благополучие, воля и усър-
дие, много успехи и високи добиви!
Честит празник!
Д-р инж. Боряна Манолова 
Главен изпълнителен директор 
Siemens България



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 поздравява всички бив и и настоя и 
работе и в минерално-суровинната 
проми леност в ългария по случа  
професионалния празник на мин ора

По елаваме на -сърдечно много здраве, 
успе и и вяра в един по-усто чив свят за 

ас и а ите семе ства  

Честит празник

Димитър Делчев
Управител 



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаеми колеги, настоящи и бивши миньори, геолози, обогатители, 
специалисти и мениджъри в „Елаците-Мед“ АД и Група ГЕОТЕХМИН,

Уважаеми партньори,

Честит професионален празник - Ден на миньора!

 Позволете ми да изкажа на всички Вас своята благодарност за това, че в условията на 
пандемията Вие продължихте да изпълнявате професионално и отговорно своите задължения!
 С 45 годишна история, от която 21 години част от Група ГЕОТЕХМИН, днес, на 

Деня на миньора с гордост можем да заявим, че със съвместни усилия успяхме да постигнем 
това което сме, а именно, една високотехнологична компания със значим принос за 

икономиката на страната и за качеството на живот в общините, 
на чиито територии оперира дружеството.

 Благодарение на професионализма, високата отговорност и упоритата работа на всеки 
един от нас се наредихме сред най-добрите в минния бранш 

не само в България, но и в чужбина!
 Скъпи колеги, от името на Надзорния и Управителния съвет на „Елаците-Мед“ АД 

Ви пожелавам и занапред да бъдете здрави и с упоритост и вяра да продължим да работим 
за ефективното и устойчиво развитие на „Елаците-Мед“ и Група ГЕОТЕХМИН!

 Честит празник и на всички колеги от минно-добивния бранш! 
От сърце Ви желая и нови, успешни проекти!

 Нека Св. Иван Рилски да закриля делото ни, нас и семействата ни!    

Честит празник! 

ИНЖ. ДРАГОМИР ДРАГАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ”ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД

Уважаеми миньори и всички заети в мин-
ния бранш,
От името на ръководството на „Дънди Пре-
шъс Металс“ в България и лично от мое име, 
отправям най-сърдечни поздравления по 
случай Деня на успението на Св. Иван Рил-
ски – професионален празник на българ-
ските миньори и всички работещи в минния 
бранш! 
Желая Ви здраве, благополучие, спокойна 
и безопасна работа. Знайте, че всеотдай-
ният Ви труд и висок професионализъм са 
достойни за уважение. Благодарение на

опита, който имате, и уменията Ви за при-
способяване към динамичната работа, в 
която все повече навлизат нови технологии, 
всички Вие успешно допринасяте за устой-
чивото развитие на бранша и обществото 
като цяло. 
Пожелавам Ви лични и професионални ус-
пехи и нека Св. Иван Рилски закриля Вас и 
Вашите семейства! 
Честит професионален празник! 

С уважение,
д-р инж. Илия Гърков
Изпълнителен директор
„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД 
„Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД 

-



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 
НА ВСИЧКИ МИНЬОРИ!



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

За чиста индустрия и по-здравословен живот



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Актеми м ЕА алкан 
по дравява вси ки свои  

клиенти и партн ори 
по сл а  Деня на 

мин ора с по елания а 
драве  благопол ие и 

д лгогоди но пол отворно 
с тр дни ество 
и а в б деще!

На базата на ориентирани към бъдещето технологии Актемиум БЕА Балкан предлага базов, 
детайлен и софтуерен инженеринг в сферата на електротехниката, автоматизацията, техниката за измерване, 

управление и регулиране на съоръжения за открити рудници, въглестопанства и пристанища.

Актеми м ЕА алкан l Со ия 1505  б л. Ситняково  23 ет. 4 о ис 401  405 и 406  l  тел. 02/ 971 71 23   02/ 971 71 24  
beabalkan@a temi m. om       l         .a temi m. om
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Изпълнителният директор на 
„Мини Марица-изток  АД инж. 
Андон Андонов, като работода-

тел и представителите на двата син-
диката в дружеството, Наско Митев, 
председател на ДСО на КНСБ и Би-
сер Бинев, председател на ФСО „Под-
крепа , положиха подписи под новия 
Колективен трудов договор-2020, 
със срок на действие две години, 
след девет проведени заседания по 
договарянето му.

Основните промени в КТД-2020 за-
сягат увеличение на  стойността на 
режийните при излизане в отпуск, 
която от 00 лв. става 0 лв., на 
ваучерите за храна, която става 
1,2  лв. на отработен час, при стой-
ност 1,00 лв. до момента и на до-
пълнителното възнаграждение за 
„домашно дежурство  - от 2  от ми-
нималната часова работна заплата 
за страната, става  от минимал-
ната часова работна заплата за дру-
жеството (от 0, 2 лв. става 1,7  лв.).

Нова клауза в Колективния трудов 
договор регламентира на работник 
или служител, чието разрешение за 
достъп до стратегически зони пред-
стои да изтече, работодателят да 
осигурява един ден командировка, 

В „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК  ЕАД ПОДПИ АХА  
НА ДОБРИЯ ДО ЕГА КОЛЕКТИВЕН ТР ДОВ ДОГОВОР

Дружеството приключи с отрицате-
лен финансов резултат. Изпълни-
телният директор увери, че повиша-
ването на доходите на работе ите 
в дружеството винаги е стояло като 
задача пред ръководството, но тя се 
изпълнява съобразно реалностите. 

Николай Диков съ о поднесе благо-
дарности към социалните партн о-
ри за постигнатото, като подчерта, 
че основна тема на мениджърския 
екип е стабилността и дългосрочна-
та работа в дружеството. „Изправени 
сме пред големи предизвикателства и 
всяка малка крачка напред, всъщност 
е голяма стъпка, за да покажем колко 
важно и значимо е дружеството. Не 
само за всички работещи в него, но и 
на регионално и национално ниво, за-
щото е единственото дружество, което 
с българска суровина произвежда бъл-
гарско електричество. , добави той.

Наско Митев и Бисер Бинев на свой 
ред изразиха задоволството си от 
постигнатите договорености и бла-
годариха на мениджърския екип и 
колегите си за добрия диалог.

Работодатели и социални партн ори 
бяха единодушни, че постигнатият 
ръст в КТД е удовлетворява .

Работодатели и социални партн ори след подписването на Колективен тр дов договор-2020 а ини арица-и ток  ЕАД

без право на дневни пари, за набавя-
не на необходимите документи. 

На подписването на КТД-2020 в го-
лямата зала на почивната станция 
на Старозагорските минерални бани 
присъстваха о е председателят 
на Съвета на директорите на ММИ 
Николай Диков, Стелиан Коев, ди-
ректор ИФ, сен Чаушев, директор 
ПТВ, Валентин Вълчев, председател 
на ФНСМ-КНСБ, Михаил Михайлов, 
председател на СРС „Подкрепа“ – 
Стара Загора, Галина Кирчева – об-
ластен координатор, РС на КНСБ в 
Стара Загора и други представите-
ли на ръководството и социалните 
партн ори. 

„Успяхме да постигнем споразумение 
за настоящия КТД, който подписваме 
със заключението, че това е най-добри-
ят колективен трудов договор досега“, 
изрази мнението на присъства ите 
Андон Андонов, като добави, че се 
надява КТД-2022 да бъде о е по-до-
бър. По думите му, всеки следва  
КТД е надгражда предишния. Като 
гаранция за това, той посочи факта, 
че е премахната възможността да не 
се разпределят остатъчни средства 
за работна заплата за тримесечие, 
ако две последователни тримесечия 
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Б ЛГАР КИЯТ ЕРВЕН КР Т ВР И ГРАМОТИ 
НА „ГЕОТЕХМИН  ООД И „ЕЛАЦИТЕ МЕД  АД

На 19 ни и п лнителният директор на Геоте мин ООД До-
миник амерс (вляво) пол и отли ието от председателя на 

ЧК акад. ристо Григоров

Сертифицира ият орган „Т Ф Рейнланд-Бълга-
рия“ ООД проведе редовния си надзорен одит на 
Интегрираната система за управление на качест-

вото, здравето и безопасността при работа и околната 
среда в поделенията на „Мини Марица-изток  АД.

Одиторите не са констатирали несъответствия и е 
препоръчат продължаване на сертификата. След като 
са разгледали заповедите на изпълнителния дирек-
тор и  протоколите от Извънредния оперативен аб 
за недопускане разпространението  на пандемията от 

 1  на територията на дружеството, те са изрази-
ли задоволство от предприетите мерки.

Съобразявайки се с мерките тази година надзорният 
одит се проведе нетрадиционно в Информационния 
център в управлението на дружеството. Там предва-
рително бяха събрани всички необходими документи, 
които се допълваха с поисканите допълнително по 
време на прегледа им. 

Функционирането на системите за управление беше 
проверено извадково. Прегледаните документи бяха в 

съответствие с изискванията на стандартите и регла-
ментите в документацията на системите за управле-
ние. Освен това бяха взети предвид и особеностите на 
процесите в организацията и изискванията на прило-
жимите законови и регулаторни изисквания. Това беше 
извършено чрез провеждане на разговори и преглед 
на съответните документи и записи. Констатациите от 
одита и възможностите за подобряване са посочени в 
т. 4 на докладите.

„Мини Марица-изток“ АД е внедрила и прилага ефи-
касна система за управление за постигане на нейната 
политика и цели. Съгласно целите на одита екипът за 
одит потвърждава, че системите за управление на ор-
ганизацията изпълнява изискванията на стандартите, 
адекватно се прилага и поддържа. 

Докладите от проведения надзорен одит на системата 
за управление на здравето и безопасността при рабо-
та -    1 001 2007 и системите за управление 
на качеството - БДС   001 201   и на околната 
среда - БДС   14001 201 , са публикувани на кор-
поративния портал на дружеството.

„Мини Марица-изток“ ЕАД

Т Ф ПРОВЕДЕ РЕДОВНИЯ И НАДЗОРЕН ОДИТ  
В „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК  ЕАД

„Група ГЕОТЕХМИН е дългогодишен партньор на 
Българския Червен кръст и ние винаги сме се оп-
итвали да помогнем там, където има нужда. Же-
ланието, да направим дарение по време на панде-
мията, възникна спонтанно. За нас това е знак на 
солидарност към другите, но и най-вече въпрос на 
граждански дълг. Ние сме удовлетворени, че чрез 
нашите дарения БЧК е помогнал на медицински 
заведения и уязвими групи хора в страната“, каза 
г-н Доминик амерс, изпълнителен директор на 
Геотехмин ООД, който получи почетната грамота 
от името на дружеството.

Българският Червен кръст удостои с грамоти за 
проявено човеколюбие и съпричастност към не-
говата кауза Геотехмин ООД и лаците-Мед АД. 

Това стана на заседание на Националния съвет на ор-
ганизацията, което се проведе на 1  юни в София.  
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От името на Елаците- ед АД  по време на аседание на На-
ционалния с вет на ЧК  проведено на 19 ни  грамотата 
в е генералният директор Прои водство - ин . Костадин 
На денов (вляво)

Акад. ристо Григоров, председател на Националния 
съвет на БЧК, връчи почетните грамоти за направени-
те дарения. Той благодари за дългосрочното партн ор-
ство с група Г ОТ МИН и специално за подкрепата, 
оказана от двете компании, по време на пандемията.

Отличието на лаците-Мед АД бе връчено на инж. 
Костадин Найденов, генерален директор Производ-
ство. Той благодари на акад. Григоров за партн ор-
ството и за усилията на организацията да бъде в по-
мо  на нуждае ите се и отбеляза, че за лаците-Мед 
АД, дарителството е въпрос на чест и отговорност към 
об еството.

На събитието присъстваха и ръководители на област-
ните организации на БЧК в страната. То се състоя при 
стриктно спазване на всички изисквания и предписа-
ния, дадени от здравните специалисти при организира-
не на подобни мероприятия. 

ГЕОТЕХМИН

ХЕМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ  
А ТИЕ НА Б ЛГАР КОТО ГЕОЛОГИ Е КО ДР Е ТВО 

В 

C  е насочен към създаване на 
нови схеми за използване на геотермалната 
енергия в вропейския съюз. Целта е да даде 

възможност на европейската об ественост да участ-
ва пряко в разработване на геотермални проекти, с 
помо та на алтернативни схеми на об ествено фи-
нансиране и инструменти за социално ангажиране  
През септември 201  г. стартира три годишният проект 

 с бюджет 2 0  01 . Проектът е фи-
нансиран по програма оризонт 2020 за изследвания 
и иновации, по тема за поддържане на стабилен енер-
гиен пазар в областта на изграждане на нисковъгле-
родно бъде е за устойчив климат. Основната цел на 

 е в подкрепа на стратегията на С за 
намаляване на зависимостта на об еството от изко-
паемите горива чрез създаване на стабилен енергиен 
пазар за зелена енергия. 

Координатор на  е вропейската фе-
дерация на геолозите ( ), Брюксел. Проектът се из-
пълнява от международен консорциум с участието на 
10 партн ори и 17 свързани трети подизпълнители от 
21 европейски страни 

За постигане на целите на  е се

l разработят изисквания за социално лицензиране и 
е се разработи модел за Социален лиценз за ра-

бота ( ) за различните геотермални технологии и 
инсталации

l прегледат всички успешни подходи, а съ о така и 
проблеми на национално и на европейско ниво за ал-
тернативно финансиране на геотермалната енергия 
в страните от С

l формулират нови финансови модели на об ествени 
начала на национална и транснационална основа, 
обхва а и отделни държави, членки на С и вропа

l разработят препоръки за нова схема за намаляване 
на риска, която да допълва алтернативните решения 
за финансиране, като съ евременно за итава инте-
ресите на частните инвеститори

l разработи представяне на основни услуги на базата 
на социални медии и алтернативно финансиране на 
геотермалните проекти, в тясно сътрудничество със 
съ ествува ите структури и конвенционални учас-
тници

l валидират констатациите с помо та на три случая в 
Исландия, Унгария и Испания.

В Исландия партн ори по проекта са  an  i u . 
Фокусът е върху създаване на витрина за възмож-
ностите на геотермалната енергия за производство и 
преработка на храни. Целта е да се използват геотер-
малните ресурси за повишаване на устойчивостта на 
регионите чрез съсредоточаване върху местно произ-
водство на храни, създаване на нови работни места и 
укрепване на местната икономика.
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Работна среща на аинтересованите страни по проект Под-
крепа а преминаване к м иста енергия в ЕС региони с ин-
тен ивен в гледобив  с работно аглавие e arb

Contact: European Federation of Geologists 
https://eurogeologists.eu
Coordinator: Isabel Fernández Fuentes 
isabel.fernandez@eurogeologists.eu 
Dissemination Work Package Leader: Anita Stein 
anita.stein@eurogeologists.eu
Coordinator of BGS: Eugenia Tarassova 
etarassova@mail.bg

ПРЕД ТАВИТЕЛИ НА „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК  ЕАД 
А ТВАХА В РАБОТНА РЕ А ПО ПРОЕКТ 

Представители  на „Мини Марица-изток  АД 
участваха в работна сре а на заинтересованите 
страни по проект „Подкрепа за преминаване към 

чиста енергия в С региони с интензивен въгледобив , 
с работно заглавие a , по покана на Агенцията 
за регионално икономическо развитие – Стара Заго-
ра (АРИР) и Черноморския изследователски енергиен 
център (ЧИ Ц).

Директорът по производствено техническите въпро-
си сен Чаушев, ръководителят на геоложкия отдел 
Павел Карачолов и Иван Иванов, ръководител отдел 
„ лектрооборудване , се включиха заедно с енергийни 
експерти от региона, Института за енергиен менидж-

Проект e arb  в ко то АРИР е водеща орга-
ни ация  се инансира от програма IN  

O  (85 ) и Реп блика лгария (15 )  а 
A  в ко то б лгарският партн ор е ЧИЕЦ  

е инансиран от програма ори онт 2020 на ЕС.

В Испания партн ор в проекта е at. Фокусът е 
върху насърчаване на новопостроени жили ни коо-
перации в Мадрид, да използват плитка геотермална 
енергия за отопление и охлаждане. В Мадрид вече съ-

ествуват такива кооперации, чиито опит е послужи 
като първоначален пример за публично управлявани 
и съфинансирани плитки геотермални схеми. Съ ест-
вува ият опит е се използва за създаване на съв-
местни модели за об ествено финансиране на плитки 
геотермални системи, помага и за преодоляване на 
финансовите и структурните предизвикателства.

В Унгария партн ор е  в град Сегед, на граница-
та със Сърбия. Фокусът е системата за централно ото-
пление на града, понастоя ем с 2  отоплителни кръга, 
захранвани от котли 1-20 , около 200  тръбопро-
води и 224  об а енергия. По време на проекта е 
бъдат прокарани 27 нови геотермални кладенци. Пове-
че от 1000 бъде и крайни потребители е бъдат анке-
тирани, е бъдат интервюирани местни и регионални 
заинтересовани групи, е бъдат оценени трансгранич-
ните ефекти въз основа на интервюта на фокус групи в 
Сърбия, а отговорите за геотермалните планове е бъ-
дат анализирани. е бъдат проучени методите за фи-
нансиране от европейската об ност, за да се достигне 
до нови крайни потребители на по-късен етап.

Като член на вропейската федерация на геолозите 
( ), Българското геологическо дружество заедно 
с други национални европейски геоложки асоциации, 
участва в консорциума като трети подизпълнител. 
Задачите пред третите подизпълнители са свързани 
с преглед на регулаторната рамка за финансиране и 
ограниченията в страните от об ността, комуника-
ционни дейности, популяризиране и разпространение 
на резултатите от проекта.

Повече информация за проекта може да намерите на 
уебстраницата на проекта  www.crowdthermalproject.
eu.

Евгения арасова, 
Институт по минералогия и кристалография, БАН

мънт, представители на местните власти, научните 
среди, работодателски и синдикални организации.

Представени бяха опитът на други държави в енергий-
ния преход и възможностите за прилагане на чужди до-

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement No 857830.
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бри практики у нас, а съ о така бяха набелязани след-
ва и стъпки за планиране на устойчивото развитие на 
региона.

Българският клъстър за биотехнологии представи 
възможности за развитието на региона като воде  в 
сферата на биотехнологиите, които имат потенциала 
за създаване на работни места и положителен БВП, 
чрез развиване на производства с висока добавена 
стойност. 

кип на „Нуклеон Консултинг“ ООД и Института по ин-
женерна химия на БАН представиха технология за про-
изводство на електроенергия от въгли а със силно 
редуцирани емисии СО2 и производство на суровини 
за вторични производства. „Нуклеон Консултинг“ ООД 
работи сферата на ядрената енергетика и по специ-
ално последното поколение малки модулни реактори, 
които се очаква да станат до края на това десетилетие 
гръбнак на бъде ата ядрена енергетика. Специално 
за списание „Минно дело и геология“ управителят на 
„Н ео  Ко с “ ООД ор  Я о   сподели по-
вече за предпроектното проучване, което е бъде на-
сочено към алтернативно индустриално използване на 
въгли ните запаси в Маришкия басейн  

„ вропейските политики в областта на климата и 
поставените цели за развитие на нисковъглерод-
ни икономики в страните членки на Европейския 

съюз пораждат проблеми пред пазарната реализация на 
електроенергията, произвеждана от централите в старо-
загорския регион, което води и до реалната заплаха за 
закриването на Мини „Марица-изток“ с всички произти-
чащи от това негативни последствия за икономиката и 
социалното развитие на региона. Освен това, самата елек-
троенергия, произвеждана чрез изгаряне на въглищните 
запаси в ТЕЦ, има ниска добавена стойност, която допъл-
нително се намалява от таксите за въглеродни емисии и 
необходимостта от модерни сероочистващи инсталации. 
В същото време, в условията на конкуренцията на евро-
пейския електроенергиен интегриран пазар, реализацията 
на електроенергията от въглищните ТЕЦ става и ще става 
още по-проблематична.

Възможна чисто пазарна мярка за противодействие на 
тези възможни негативни последствия е да се стартират 
проекти за алтернативна утилизация на въглищните запа-
си, които проекти могат да имат и ключово значение за 
възходящото развитие на цялата икономика на староза-
горския регион.

Алтернативна утилизация на въглищните запаси е техно-
логията за газификацията им и синтезирането чрез Фи-
шер-Тропш процес на горива като дизел, нафта, етанол, 
смазочни материали и др. и/или влагането на получения 
от газификацията синтетичен газ в производството на 
различни видове химични продукти, които имат по-висока 
добавена стойност като въглеродни влакна, полимери и 
др. Газификацията на въглища като технология за произ-
водство на горива е позната още от годините преди Вто-
рата световна война. Развитието на глобалния петролен 
пазар от средата на 20 век обаче спира развитието на 
този способ за получаване на течни горива. В началото 
на настоящия век, след трайното повишаване на цените 
на петрола на международните пазари, газификацията 

на въглища отново привлича вниманието на енергийните 
концерни и международните инвеститори. Въпреки резки-
те колебания на цените на петрола, средната цена на су-
ровия петрол за последните двадесет години остава над 
себестойността на синтетичните горива, които могат да 
се получат чрез газификация на въглища. В момента има 
индустриални инсталации за газификация на въглища в 
редица страни по света. В Южна Африка 30% от консуми-
раните течни горива се произвеждат по тази технология. В 
Европа инсталации има в Холандия, Испания, Чехия, Ита-
лия, Шотландия и Германия. Инсталации има в САЩ, Китай 
и Австралия.

Световният опит в производството на течни горива чрез 
газификация на въглища, както и последните изследвания 
и модели показват, че тази технология има много добри 
икономически параметри, особено, когато необходимата 
енергия в процеса на газификация се осигурява от ядрени 
реактори. Например, може да се очаква, че с една десе-
та от максималния годишен добив на лигнитни въглища 
в Маришкия басейн могат да бъдат добивани поне 2 млн. 
тона висококачествено дизелово гориво, което предста-
влява върховата годишната консумация в страната ни 
през 2009 г. Допълнително ще бъдат произвеждани и не 
малки количества нафта и висококачествени синтетични 
масла. В същото време, себестойността на литър дизел 
произведен чрез газификация на въглища може да се оч-
аква да бъде около 55 USD на барел, което е под средната 
цената петрола за последните 20 години. По този начин 
въглищните запаси на страната ни могат да станат устой-
чив източник на продукт с по-голяма добавена стойност 
от електроенергията получена при изгарянето на същите 
въглища.

Към тези добре познати в световната практика техноло-
гии за газификация на въглища трябва да се добави из-
ползването на ядрена енергия като индустриален източ-
ник на топлина в процеса на газификация, което води до 
значителни икономии в използването на въглища, с което 
се удължава многократно експлоатацията на находищата 
в Маришкия басейн, както и се елиминират и емисиите от 
въглероден двуокис отделяни в процеса на газификация. 
Последното е важен фактор в контекста на европейските 
политики за ниско въглеродна икономика, тъй като проду-
ктите, произвеждани чрез газификация на въглища, няма 
да бъдат натоварени с разходи за въглеродни емисии. В 
същото време, чрез инсталирането на последното поколе-
ние малки модулни реактори на територията на сега съ-
ществуващите ТЕЦ, регионът ще запази своето централно 
значение за електроенергийната система на страната.

Миксът от въглищните запаси, нови модерни химични про-
изводства и последно поколение ядрени реактори може 
не само да запази сегашното значение на региона на Ста-
ра Загора, но и да го превърне във водещ индустриален 
център за икономиката на страната с всички благоприят-
ни социални и икономически последици за населението.

Крайна цел на предпроектното прочуване ще бъде създа-
ването на инвестиционен проект, с който може да се тър-
сят стратегически инвеститори за осъществяването му. 
Привлечени са специалисти и консултанти от различни 
специалности.“
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Подземните челни товарачи се 
оборудват с мо ни двигатели, 
най-съвременна технология за 

задвижването, мостове с планетар-
ни механизми и голяма товароноси-
мост, колесна формула 4х4 и завива-
не на предната част на съчленената 
рама. Тяхната конструкция е по-тяс-
на, по-издължена и в съ ото време 
габаритната им височина е много 
по-малка, което ги прави най-под-
ходя ите машини за подземни дей-
ности в места, където височината и 
ширината са ограничени. Тъй като 
дължината не е толкова лимитира  
фактор в един тунел, подземните то-
варачи се конструират с по-голяма 
дължина. Тя допринася за по-рав-
номерното натоварване на двата 
моста и повишаване на капацитета 
на загребва ата кофа. Съчленената 
рама с централна шарнирна връзка 
подобрява завиването и маневре-
ността. В подземните рудници често 
има ограничения при влизането на 
едрогабаритно оборудване. Поняко-
га се налага товарачът да се вкара 
през шахта в разглобено състояние.

Капацитетите на загребване и из-
возване на подземните челни това-
рачи от типа  варират в широки 
граници - от 1 t до 2  t. Капацитетите 
на кофите започват от 0,  3 и дос-
тигат 10 и повече 3. Височината на 
разтоварване на кофата е обичайно 
в диапазона 1, -2,  . Задвижване-
то на машините е основно два вида. 
Версиите с дизелов двигател оби-
чайно са най-мобилни и най-лесно се 
придвижват от едно място на друго. 
Като специфичен подвид тук тряб-
ва да отбележим хибридното зад-
вижване, при което се използват и 

ЕЛНИ ТОВАРА И ЗА РАБОТА В ПОДЗЕМНИ Р ДНИЦИ

икономии на гориво (енергия). Тран-
смисията може да е хидродинамич-
на или хидростатична.

Безопасността при работа под зе-
мята е подсигурена чрез различни 
конструкции, системи и функции. За 
оператора е предвидена кабина или 
специален навес, сертифицирани по 
стандартите за  (система за 
за ита на оператора при преобръ-

ане на машината) и  (систе-
ма за за ита от пада и предмети). 
Специфично за товарачите  е, че 
седалката на оператора е монтирана 
напречно на корпуса на машината. 
Когато потегли напред, операторът 
завърта главата си наляво, а когато 
се връ а на заден ход, завърта гла-
вата си надясно.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Най-известните марки са шест. На 
следва ите страници представяме 
тези компании и предлаганите от 
тях подземни товарачи според зая-
вените от тях моделни гами и техни-
ко-технологични преиму ества.

Caterpillar

Компанията предлага широка и раз-
нообразна гама от минни машини, 
както за открити рудници, така и за 
подземни. Продуктовата линия от 
подземни челни товарачи тип  

 съставена от об о седем моде-
ла с работни маси от 21 t до  t и 

електромотори. В случая машината 
разполага със система, която прео-
бразува кинетичната енергия, която 
би се изгубила при спиране на маши-
ната, в електрическа, съхранява я и 
след това я използва.

лектрическите товарачи с електро-
мотори са два подвида. Тези, които 
използват електричество от мрежа-
та, са свързани с кабел към нея, като 
той може да е се развива или навива 
от барабан. Вторият подвид разчита 
на тягови батерии, които трябва пе-
риодично да се зареждат от електри-
ческата мрежа. Те съ о се отличава 
с висока мобилност.

Работните органи и завиването на 
машината използват хидравлична 
мо ност от хидравличната система, 
използва а хидравлична помпа
помпи, като в най-съвременните мо-
дели се разчита на помпи с промен-
лив дебит, осигурява и значителни 

Подземните товарачи от типа  ( a  au  u ) донякъ-
де са подобни на конвенционалните товарачи за откритите 
кариери и мини, но в съ ото време са конструирани за ра-

бота в най-трудните условия за добив на метални руди при под-
държане на високи стандарти за производствена ефективност, 
безопасност и надеждност. От тези машини се изисква съ о 
да са изключително здрави, високоманеврени и максимално 
производителни. Над 7  от подземните рудници за добив на 
метални руди в света използват товарачи  за товарене на 
минна маса.

Под емен товара  aterpillar 2900 с ди елов двигател  товароподемност 17 2 t и 
обем на ко ата 7 2 m3
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с капацитети на стандартните кофи 
от ,1 3 ,  t до ,  3 20 . Всички 
машини са оборудвани с дизелови 
двигатели at i a , като за С са 
предвидени агрегати, отговаря и 
на изключително строгите норми на 

тап .

Трансмисиите съ о са собствено 
производство на at i a . При 
най-новите модели те се управляват 
от специализиран софтуер , 
позволява  леко превключване при 
висок въртя  момент. В резултат 
товарачът може бързо да изкачва 
нагорни а, редуцирайки загубата 
на въртя  момент при превключ-
ване, или е възможно изкачване на 
по-ниска предавка и съ евременни 
икономии на гориво (зависи от ус-
ловията в рудника). За придвижване 
с по-висока скорост по нагорни е 
е предвиден хидротрансформатор, 
който се заключва автоматично при 
преминаване на втора предавка.

идравликата е товарочувствител-
на и значително усъвършенствана, 
като за по-голяма безопасност с 
приоритет са спирачките и зави-
ването. фективното загребване е 
осигурено от кофи с нов патентован 

Моделите с дизелов двигател са 
об о девет - с работни маси от 12,  t 
до 1,  t и капацитети на товарачни-
те кофи от 1,   ,  t до   17,  t. 
Тези високопроизводителни маши-
ни разчитат на товарочувствителна 
хидравлика, в сърцето на която е 
вложена хидравлична помпа с про-
менлив дебит за по-голяма мо ност 
и по-малък разход на гориво. Пред-
видена е система i  nt , която 
погасява сътресенията на стрелата 
при бързо придвижване по неравен 
терен с цел минимално разсипване 
на материал от кофата.

За високата проходимост и мане-
вреност на товарачите се разчита 
на система за управление на сце-
плението на колелата с повърхност-
та, която спомага за намаляване на 
пробуксуването, удължава живота 
на гумите и подобрява процеса то-
варене и придвижване. Трансмисия-
та е тип  hi t. Безопасността 
е гарантирана на най-високо ниво 
- например при отворена врата на 
кабината спирачките се активират, а 
завиването и движенията със стре-
лата и кофата се блокират. Има два 
модела с изнесена ниско отстрани 

дизайн, преконструиране на лосто-
вата система и преоразмеряване 
на хидравличните цилиндри на то-
варачната стрела при най-новите 
модели.

Най-високите технологии идват с 
платформата in ta , важна част 
от която е системата an   

n un . Благодарение на тях 
подземните товарачи at i a  мо-
гат да се управляват дистанционно 
(с видимост само чрез компютърен 
екран), полуавтономно и напълно 
автономно (без оператор в кабина-
та).

Epiroc

Компанията е един най-големите и 
традиционни участници на светов-
ния пазар на подземни товарачи. 
Предлаганите машини до преди две 
години и половина бяха брандирани 
като t a  , но след трансфор-
мация в групата през 201  г. се по-
яви и новата марка i . Продук-
товата палитра включва три гами  
с дизелово и електрическо задвиж-
ване (с кабел от мрежата), както и с 
тягови електрически батерии.

United. Inspired.

Епирок България ЕООД

бул. „Искърско шосе“ 7

сграда 3

epiroc.com
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кабина, което намалява значително 
габаритната височина на машината - 
за работа в най-ниските тунели.

лектрическите модели, използва-
и кабел за захранване от мрежата, 

са об о три. Най-малкият е с работ-
на маса 1  t и капацитет на кофата 
1,  3 ,  t, а най-големият е 2  t с 
капацитет на кофата  3 10 t. Ма-
шините предлагат аналогични преи-
му ества като дизеловите модели, 
но имат голямото допълнително 
предимство, че не отделят изгорели 
газове, а консумацията на енергия 
е с до 70  по-малко. Уникалната и 
патентована система за навиване 
и развиване на захранва ия кабел 
автоматично регулира опъването 
за по-малко износване и по-дълъг 
живот на експлоатация. Засега 
електрическите модели с тягови ба-
терии са два. По-малкият е с работ-
на маса 17 t и капацитет на кофата 
1,  3 4 t, а по-големият е 42 t и с ка-
пацитет 7 3 14 t. Има възможност 
за бързо зареждане на батериите 
за 0 минути. Според производите-
ля икономиите на енергия могат да 
достигнат дори 0 .

i  предлага различни варианти 
за дистанционно и автономно упра-
вление (без оператор в кабината) 
на подземните товарачи, както за 
целия машинопарк, така и само за 
отделни машини.

 

Марката  е сред най-известни-
те в света при минната техника за 
подземни рудници. През 2017 г. 
собствеността на американската 
компания  a  бе придобита от 

at u, фирмата бе преименувана 
и понастоя ем всички машини  
се произвеждат от at u inin . 
Продуктовата палитра от подземни 
челни товарачи включва об о шест 
модела - с дизелово и хибридно зад-
вижване.

В гамата с конвенционално зад-
вижване с дизелов двигател влизат 
четири машини с работни маси от 

,7 t до 1,  t, съответно капацитети-
те на стандартните товарачни кофи 
започват от 1,2 3 2,7 t и достигат 
до 4,  3 10 t. Високата надеждност 
на подземните товарачи  се по-
дсигурява чрез солидни стоманени 
конструкции, гарантира и дълга 
експлоатация. ифтовете по стре-
лата са тип t за по-облекчена 
поддръжка и по-дълги интервали за 
подмяна. Задвижването е механич-
но, за тежки приложения и е доказа-
ло през годините своята надеждност 
под земята. идравличните системи 
на товарачите разчитат на бутални 
помпи, които загряват по-малко и 
съответно издържат по-дълга екс-
плоатация. лектрическата част е 
предвидена за най-екстремни усло-
вия за работа и включва компонен-
ти, използвани при производството 
на военни машини.

За постигане на желаната висока 
производителност най-голям принос 
има отново механичното задвиж-
ване за тежки приложения, което 
разчита на компоненти ana. То га-
рантира голяма мо ност при прид-
вижване и максимална теглителна 
сила. От своя страна специфичната 
геометрия на кофите осигурява лес-
ното им напълване. При дизеловите 
агрегати има избор от марки като 

u in , ut  или . Безопас-
ността на подземните товарачи  
е обезпечена чрез използване на 

Под емен товара  piro  S ooptram S 14 Batter  с електри еско адви ване с тяго-
ви батерии  товароподемност 14 t и обем на ко ата 7 m3

Под емен товара  o  4L  с ди елов двигател  товароподемност 4 t и обем на ко а-
та 1 9 m3
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навеси или кабини, които са серти-
фицирани по стандартите за  
и . Всички компоненти, които 
се нагоре яват по време на работа, 
имат подходя а изолация, а серви-
зното обслужване се извършва без 
качване по машината.

Гамата от подземни товарачи с хи-
бридно задвижване включва двата 
най-големи модела на  с работни 
маси съответно ,  t и  t и капа-
цитети на кофите респективно ,2 

3 1  t и 11,2 3 22 t. Благодарение 
на уникалното задвижване, включ-
ва о дизелов двигател, бордови 
електрогенератор, електромотори 
за всяко колело и системи за реку-
периране, съхраняване и използва-
не на електроенергия тези два моде-
ла предлагат по-бързо ускоряване, 
по-нисък разход на гориво, по-малко 
генерирана топлина и най-високи-
те в своя клас сила на загребване 
с кофата и теглителна сила. Според 
производителя тези машини могат 
да постигнат до 20  по-висока про-
изводителност и до  по-нисък 
разход на гориво плюс съответния 
процент по-малко изгорели газове 
в сравнение с аналогични модели 
само с дизелов двигател.

тели включва об о осем машини с 
работни маси от ,  t до ,  t и ка-
пацитети на кофите от 1,  3  t до 

 3 21 t. Новост при товарачите е, 
че an i  отново въвежда запа-
зеното име , като най-напред с 
него е се обозначат двата най-голе-

Sandvik

Компанията е един от световните 
лидери в производството на минна 
техника и предлага голяма продук-
това палитра от модели, варианти и 
версии на подземни челни товарачи. 
Гамата от модели с дизелови двига-

Сандвик България ЕООД 
бул. „Искърско шосе“ № 7
ТЦ Европа, сгр. 15 
София 1592
тел. 02 970 2525

На преден план под емен товара  Arti an A4 с електри еско адви ване с тягови 
батерии  товароподемност 4 t и обем на ко ата 1 5 m3 (Arti an Vehi le  е аст от 
Sand ik ining and o k e hnolog )
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ми дизелови модела -  17i и 
 21i. Сред нововъведенията, 

които носи , са дизелови двига-
тели по най-строгите емисионни нор-
ми на тап  на С, асистент за под-
държане на подходя а скорост без 
натискане на спирачки, както и нова 
система за управление на сцепле-
нието на колелата с повърхността.

лектрическата гама е съставена от 
три модела, захранвани от силов ка-
бел. Най-малката машина е с работ-
на маса 24,  и капацитет на кофата 

,  3 ,  t. Най-голямата е съот-
ветно 77,  t и капацитет 10 3 2  t, 
като и тя е вече член на семейство-
то  -  2 i . Част от стан-
дартната  спецификация е система-
та an i  nt i nt nt  t  
и хардуерният модул  an i  

i ita  i  n  , спо-
мага и за по-лесното проследяване 
на техническото състояние и бърза 
диагностика. С по-специализирано 
предназначение са гамите от под-
земни товарачи с много малка габа-
ритна височина (кабината е изнесе-
на ниско отстрани) и огнеупорните 
версии. 

С авангардната си технология вни-
манието привличат двата модела 
електрически подземни товарачи с 
тягови батерии  ti an 4 и ti an 

10. По-големият модел А10 напри-
мер е най-работоспособният подзе-
мен товарач в своя клас. Капаците-
тът на кофата му е 4,  3 10 t, а в 
съ ото време влиза в габаритните 
размери на дизелов модел с капа-
цитет ,  3 7 t. Машината използва 
възможно най-мо ните електромо-
тори, произвеждани понастоя ем, 
а патентованите батерии са лити-
ево-желязо фосфатни. В допълнение 
към големите си преиму ества от 
липсата на емисии изгорели газове 
и съвсем малко генерирана топлина, 

ti an А10 има и това предимство, 
че разполага със система за бърза 
смяна на батериите, което прави ци-
къла на тяхното зареждане по-лесен 
и по-безопасен.

an i  се изкачва на върха на диги-
талните технологии с платформата 
си ut in , която за подземните 
челни товарачи има пет различни 
нива - от дистанционно управление 
от много голямо разстояние с види-
мост чрез компютърен екран до ав-
тономно управление без оператор в 
кабината.

Paus

Немската компания ann au  
a hin n a i  е реномиран про-

изводител с богата гама от нишови 
специализирани решения, в т.ч. за 
подземни рудници. Произвежда-
ната гама от подземни челни то-
варачи включва четири модела с 
дизелови двигатели. Двата по-леки 
модела предлагат работни маси съ-
ответно ,  t и  t, а капацитетите на 
стандартните кофи са респективно 
0,  3 1,  t и 1,2 3 2,7 t. Задвижва-
нето им е хидростатично и позволя-
ва максимални скорости на прид-
вижване до 1 -1  h. За разлика 
от тях двата по-големи модела раз-
читат на хидродинамична трансми-
сия тип  hi t и съответно ско-
ростта им на придвижване достига 
2  h. Работните им маси са 11,  t 
и 1 ,  t, а капацитетите на стандарт-
ните кофи са съответно 2 3 4 t и 

 3  t. При дизеловите агрегати се 
разчита основно на марката ut .

В об  план подземните товара-
чи au  се отличават със своите 
съвсем компактни размери и въз-
можност за най-ефективна работа 
в рудници на голяма надморска 
височина (стандартно до 1 00 ). 
Лостовата система на товарачната 
стрела използва класическата кон-
цепция - a , осигурява а възмож-
но най-голямата сила на загребване 
с кофата. Стоманеният навес над 
операторското място отговаря на 
стандартите за безопасност за  
и . арнирната връзка между 
предното и задното шаси е много 

солидна и издръжлива, а задните ко-
лела са с независимо окачване (без 
най-малкия модел) за о е по-голяма 
стабилност и проходимост. Странич-
ните капаци откриват лесен и удобен 
достъп за извършване на обичайни-
те сервизни дейности. В двигател-
ното отделение е монтирана специ-
ална автоматична противопожарна 
система, с която немците определе-
но се гордеят.

 

antai in  a hin  . е воде  
китайски производител на минна 
техника. Компанията е създадена 
през 1 7 г., а заводът в гр. нтай 
(провинция андун) е разположен 
на 140 хил. 2. Управлението на ка-
чеството е сертифицирано по  

001, а в много от произвежданите 
машини са вложени компоненти и 
системи, за итени с национални 
патенти. В подкрепа на експорта 
и следпродажбеното обслужване 

antai in  основава представи-
телства в 1  страни на всички конти-
ненти. В допълнение към лидерски-
те си позиции на китайския пазар 

antai in  има много успешни 
продажби на минна техника в Ка-
нада, Русия, Австралия, АР, Чили, 
Перу, Боливия и др.

Продуктовата палитра от подзем-
ни товарачи на antai in  е раз-
вита в три направления. Гамата с 
дизелови двигатели включва об о 
осем модела с работни маси от 
4,4 t до  t и капацитети на кофите от 

Под емен товара  a  L 8 с ди елов двигател  товароподемност 1 5 t и обем на 
ко ата 0 8 m3



ОБЗОР

19ИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ     6-7/2020

0,  3 1,2 t до  3 14 t. При произ-
водството на машините се влагат 
агрегати и компоненти от воде и 
световни производители  дизе-
лови двигатели ut , u in  и 

- n , хидротрансформато-
ри и скоростни кутия ana, мостове 

ana или , хидравлични ком-
поненти an  и др. Схемата на 
задвижване е 4х4, като има модели с 
хидродинамична или с хидростатич-
на трансмисия. Товарачите antai 

in  могат да се поръчат с кабина 
по стандартите за  и , из-
цяло затворена кабина с климатик, 
пожарогасителна система n u , 
автоматична система за централ-
но смазване in n, дистанционно 
управление и странично разтовар-
ване на кофата.

Гамата от модели с електрическо 
задвижване чрез силов кабел от 
мрежата съдържа девет машини с 
работна маса от 4,  t до ,  t и ка-
пацитети на кофите от 0,  3 1,2 t до 

 3 14 t. При тях съ о се използ-
ват компоненти и агрегати от рено-
мирани световни производители, с 
тази разлика, че тук задвижването 
е електрическо, което решава гене-

рално въпроса с отделянето на изго-
рели газове, както и в голяма степен 
емисиите на шум. За електрически-
те компоненти се разчита на марки 
като i n , а за хидравличните на 

a . Барабанът за навиване и раз-
виване на силовият кабел е от хори-
зонтален тип и разполага с автома-
тично регулиране на изпъването.

Третата гама е съставена от два мо-
дела дизелови подземни товарачи с 
много малка габаритна височина - 
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Основна съставна част при целеполагането на 
ундамент-инвест ЕООД е синергия, новатор-

ство, надгра дане и градивно използване на на-
трупания ноу ау  

През 2017 г.  „XingYe”,  водещ китайски про-
изводител на минна техника избира Фунда-
мент-инвест ЕООД за официален и ексклузи-
вен представител за България.

о     Б о о е       е   о с 
е е о        

до 1,7 , с изнасяне на кабината 
ниско долу отстрани. Те са предназ-
начени за много ниски подземни 
рудници. По-малката машина от две-
те е с капацитет на кофата 1,  3  t, 
а по-голямата - 4,  3 10 t. Могат да 
се поръчат с камера, показва а зо-
ната зад машината при придвижва-
не на заден ход.

Обзора подготви 
Д  Н о о

Под емен товара  Xing e X -6 с ди елов двигател  товароподемност 14 t и обем 
на ко ата 6 m3
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Б ЛДОЗЕРИ  ЗА РАБОТА В МИНИ И КАРИЕРИ

Shantui е китайска държавна компания, основана 
през 1 0 г., т.е. тя съ ествува вече 40 години. 
О е от самото начало hantui се фокусира върху 

разработването и производството на булдозери по тех-
нология на at u. За целта през 1 7  г. китайското 
правителство купува технология за производство на 
пет модела булдозери от at u, които са разпреде-
лени в пет завода. На hantui се пада моделът с 220 
к.с., което е голям късмет за компанията, тъй като от 

0-те години на  в. това е най-търсеният булдозер 
в Китай. Така hantui стартира своето бързо разви-
тие - любопитен факт е, че в Китай хората често из-
ползват hantui, когато искат да кажат булдозер, 
както ние казваме „фадрома“ за челен товарач. През 
2010 г. hantui стана компанията номер едно в света, 
произвела и продала най-голям брой булдозери. Го-
дишният капацитет на завода за булдозери на hantui 
е над 10 000 броя.

hantui е сред първите пет китайски производители на 
строителни, кариерни и минни машини, които започват 
да изнасят в чужбина – от 1  г. Понастоя ем hantui 
има десет собствени клона и над 1 0 дилъра в света. 
През 2020 г. hantui откри своя логистична база в Гер-
мания, в която е има постоянно налични машини, 
части и консумативи за тях. За вропа се експортират 
булдозери, тръбополагачи, валяци и смети ни компак-
тори. О е преди въвеждането на строгите изисквания 
на С за вредните емисии от двигателите hantui ре-
ализира продажби на булдозери във Великобритания, 
Испания, Норвегия и дори Германия, но после се насоч-
ва предимно в Източна вропа. Първите булдозери в 
нашия регион пристигат през 200  г. и са предназна-
чени за клиенти в Сърбия, най-големият от които са 
държавните мини за открит въгледобив. След това за-
почват доставките за България, Румъния, Македония, 
Литва и др. Междувременно машините започват да се 
оборудват с дизелови двигатели в съответствие с ак-
туалните екологични норми на С. В момента има вече 

стотици булдозери hantui ( 0 бр. през 201  г.), които 
работят в цяла вропа.

Продуктовата гама от булдозери е много широка и за-
почва с модел от 0 к.с. и достига до 00 к.с. – всъ -
ност този модел с мо ност 00 к.с. прави hantui 
третият производител на големи булдозери в света. 
Серията  например е най-новото поколение булдозе-
ри hantui с хидростатично задвижване (мо ности от 
117 к.с. до 1  к.с.). За вропа е оформена пълна гама 
булдозери с мо ности от 0 к.с. до 0 к.с., като всеки 
от тях може да се конфигурира по различен начин спо-
ред потребностите на клиентите. В вропа, както и в 
България, много популярен е моделът 1  с мо ност 
1 0 к.с. – всъ ност две трети от продажбите в вро-
па са от този модел. В България бестселърът е 22. 
Той е с маса 2 ,  t и мо ност 2  к.с. и намира широко 
приложение в пътното строителство, смети ата, от-
критите рудници и кариерите. Много перспективен е 
и по-големият модел 2, с мо ност 0- 0 к.с. (в 
зависимост от модификацията). В момента в България 
работят десетки булдозери hantui. Някои от тях са 
истински ветерани, с отработени десетки хиляди мото 
часове. 

Сътрудничеството на Инжконсулт и hantui стартира 
през 201  г. Българската фирма впечатлява китайския 
гранд със своята изключително позитивна настро-
еност към развитието на бизнеса и много доброто 
следпродажбено обслужване. Освен това Инжконсулт 
има сериозен опит в работата си с китайски компании 
и продукти, което съ о се оказва от голямо значение. 
За да може да осигури на собствениците на булдозери 

hantui минимални срокове за сервизни престои на ма-
шините, Инжконсулт инвестира през 201  г. в изграж-
дането и зареждането на най-големия в вропа склад с 
оригинални резервни части за булдозери hantui. Към 
настоя ия момент булдозерът 2- , заедно с налич-
ните по-малки модели 22 и 1 , очакват в пълна 
готовност следва ите си задачи в България.

От началото на годината фирма Инж-
консулт, официален представител на 

hantui за България, предоставя на 
клиенти за тестване един от най-новите бул-
дозери от тази марка - 2- , с мо ност 

0 к.с. Моделът е подходя  за работа в ка-
риери, открити рудници и мини, както и при 
изграждане на инфраструктурни обекти. До-
сега, по време на тестовете, 40-тонната ма-
шина показва мо ност, бързина и надежд-
ност, лекота на управление и приличен за 
размерите и производителността си разход 
на гориво.
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МИННА ИНД ТРИЯ   ДИГИТАЛНИ РЕ ЕНИЯ ОТ 

В наши дни дейността на минно-
добивните компании се свива, 
тъй като те са изправени пред 

изчерпва и се рудни находи а, опа-
сения за безопасността, регулации 
за опазване на околната среда и 
променливи цени. 

Съвременните технологични реше-
ния са начинът да се продължи на-
пред, а това означава интегриране 
на все повече и повече дигитални 
решения. По пътя към цифровата 
трансформация на бранша i n  
има сериозни позиции сред клиен-
тите си от миннодобивния сектор по 
цял свят. Все по-често такива диги-
тални решения се интегрират с цел 
оптимизиране на разходите. 

ционалността и характеристиките 
на in a  ati n ana nt 

uti n са оптимизирани за  про-
изводство на гранули от хром и къ-
сове високо-въглероден ферохром. 
Синхронизираното управление на 
оборудване, персонал, материали и 
други ресурси позволява на inta  
да има пълна картина по отношение 
на планирането и контрола на про-
изводството, управлението на цикъ-
ла на експлоатация и поддръжката, 
както и контрола на качеството на 
крайния продукт.

ПО БЕЗОПА НО И ПО ЕФЕКТИВНО 
КЛАДИРАНЕ  ТОВАРЕНЕ  

И РАЗТОВАРВАНЕ

Дигитализацията помага на inta  
да получи „голямата картина“. Но тя 
освен това играе роля и в отделни 
по-малки системи, като например 
автономната система за управление 
на насипните складови стопанства, 
която i n  интегрира в  

a tin  t  . t ., китайско дъ-
ерно дружество на един от най-го-

лемите производители на желязо и 
стомана в света. Тя включва систе-
ма за проследяване и управление на 
материалите ( ), автономна сис-
тема за управление на складовото 
стопанство ( ), система за упра-
вление на процесите i ati   7 и 
индустриална комуникационна мре-
жа. Консултации, инженеринг, проек-
тен мениджмънт и въвеждане в екс-
плоатация съ о са част от проекта. 
Взаимодействието между тези раз-
лични системи позволява контрол 
на всички машини в завода, както и 
на транспортните конвейери. Освен 
това то предлага широки предим-
ства, като например възможността 
всички машини и конвейери да бъ-
дат управлявани от една система. 

Новото решение е позволи на  
a tin  t  . t . не само да на-

мали оперативните разходи, но и да 
постигне от  до 10  подобрение 

Все повече компании от цял   
свят се обръ ат към нови-
те технологии, за да увели-

чат ефективността и да спестят 
пари. При минерално-суровин-
ната индустрия тези дигитални 
решения покриват от отделни 
аспекти до целия операционен 
цикъл.

Така например, компанията работи 
по проект, който е помогне да се 
елиминират т.нар. „информационни 
силози  в inta  u  h  

i n  an  hn  . t ., 
най-големия производител на хро-
мирани сплави в Китай. Основната 
задача е да се отстрани сериозната 
информационна дупка по отношение 
на планирането на производството, 
качеството, изпълнението и логис-
тиката на суровините, която съ ест-
вува между  системата на кли-
ента и системата за управление на 
производството. то за о i n  

е проектира, разработи и пусне в 
експлоатация нова система за упра-
вление на производството ( ), ба-
зирана на i n  in a  ati n 

ana nt uti n. 

inta  е се възползва от по-уни-
фицирано планиране и прогнозира-
не, основани на актуални и реални 
данни, получени от  и други въ-
трешни информационни системи, 
както и от система за управление на 
производството, базирана на i ati  

 7 на i n . Новият  е бър-
зо и мо но решение за подобряване 
на производствения процес и упра-
вление на производството. Функ-

А ор  Кристиан Диршерл, д-р Дан Фодор, н ен          И о  сп. in a u , издание на i n  

Дигиталните ре ения а мини покриват от отделни аспекти до целия операционен 
цик л. Пол ата а операторите е по-голяма прои водителност  г вкавост и е ек-
тивност
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на ефективността на системата и да увеличи производ-
ствения капацитет с -7 . Използването на автоном-
ни складови стопанства и машини подобрява и без-
опасността, тъй като не са необходими оператори на 
машините. Освен това механичните части на оборудва-
нето е бъдат подложени на по-малко износване. 

Това, което подтикна  a tin  t  . t . да прис-
тъпи към внедряване на автономна система за упра-
вление на складовите стопанства от i n , бяха но-
вите екологични разпоредби, наложени от китайското 
правителство. Наредбите изискват всички новопос-
троени складови поме ения да бъдат от закрит тип. 
Високите температури и нивата на прах правят услови-
ята на работа тежки, което означава, че в тези нови за-
крити поме ения може да се работи само с автономни 
машини за съхранение и извличане. 

ian u in in ia  t  at ia  . t . ( in in t ) 
съ о отговори на новите разпоредби, като изгради за-
крит тип складови стопанства. В съ ото време in in 

t  реши да повиши дигитализацията в завода чрез 
внедряване на технологията за управление на авто-
номните складови стопанства на i n . Решение-
то не само е отговори на екологичните изисквания, 
но и е позволи на in in t  да постигне по-висока 
производителност, е увеличи точността, е използва 
оптимално пло та на складовите стопанства и е оп-
тимизира консумацията на електроенергия. 

Основен елемент от автономните системи за управле-
ние на складовите стопанства като тези в  a tin  

t  . t . и in in t  е -моделът на складове-
те. Той предоставя информация за обема и качество-
то на складирания материал и дава възможност за 
автономна работа на всички машини за съхранение и 
извличане. Моделът се актуализира редовно с данни 
от сензорите, изпра ани от машините, обслужва и 
складовото стопанство. След като се уточни работната 
зона и са посочени параметрите за всяка задача, де-
тайлите се изчисляват автоматично и се одобряват от 
контролния център. След това заданието се изпра а 
към машините, а останалото става автоматично. За да 
се предотвратят сблъсъци между машини, други обек-
ти и конструкции, складовата техника е оборудвана 
със система за за ита, която разчита на данни, пре-
доставени от сензори.

ПОВЕ Е ИНТЕЛИГЕНТНО Т  
ЗА ЛЕНТОВИТЕ ТРАН ПОРТ ОРИ

В среда, в която става все по-трудно миннодобивни-
те компании да отговарят конкурентно на нуждите 
на клиентите, i n  непрекъснато търси решения 
за по-нататъшно развитие на своето портфолио за 
лентови конвейери. За тази цел компанията в сътруд-
ничество с базираната в Британска Колумбия фирма 

in n  предлага решение за измерване в реално 
време на характеристиките на рудата, движе а се по 
лентови конвейери. Бързата, ма абируема и устойчи-
ва платформа за засичане на минерали предоставя 
прецизни и акуратни решения за управление в реал-
но време наред с опции за промяна на маршрута за 
транспортиране или точкатата на извличане на рудата. 

Дигиталното порт олио на Siemen  с етава д лбоко ра -
биране на процесите на добив с на -с временните електри-

ески  автомати ационни и ИТ ре ения

Резултатите са намалени емисии на 2, по-ниска кон-
сумация на енергия, по-слабо износване на материали, 
както и употребата на по-малко вода и реагенти и мак-
симално оползотворяване на ресурсите по време на 
целия процес.

За съвместния проект всяка компания използва свои-
те най-силни страни. Полученото решение за първи 
път е осигури измерване в реално време на изкопа-
ната и транспортирана руда, допълнено от системите 

in n  t n  и  на i n . Този нов и 
всеобхватен подход е позволи на минните компании 
значително да повишат ефективността чрез цялостен 
поглед върху качеството през целия процес на транс-
портиране.

ДА ЗНАЕМ  ПРЕДИ ДА Е К НО

Оборудване като лентови транспорт ори или руднични 
мелници работи деноно но. От съ ествено значение 
е то да функционира безпроблемно, за ото неплани-
раният престой може да струва милиони. Тук е момен-
тът да поговорим за прогнозна поддръжка ( i ti  

aint nan ). Процесните и експлоатационни данни се 
събират чрез сензори, монтирани на основното обо-
рудване. Благодарение на интелигентния анализ, из-
ползва  алгоритми, е възможно да се предвиди опти-
малното време за поддръжка на машинни и заводски 
компоненти. С тази информация може да се планират 
дейности по поддръжката, за да се ограничат или дори 
да се избегнат напълно непланирани спирания. 

i n  скоро е представи облачната си платформа 
a t inin . С нея аномалиите в рудничните мелници, 
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лентовите транспорт ори и минните 
подемници могат да бъдат откри-
ти и отстранени своевременно. По 
този начин се намалява времето за 
престой и планът за поддръжка се 
оптимизира. Решението предлага 
точно това, което клиентите искат  
За създаването на a t inin  бяха 
проведени обширни допитвания 
до представители на минната ин-
дустрия от цял свят, включително 
инженери по поддръжката и ръко-
водители по експлоатацията, за да 
научим повече за техните проблеми. 
Използвайки най-новите дигитални 
системи и технологии, i n  е в 
състояние да намали потенциалните 
проблеми в тази насока.  Опитът, на-
трупан по време на пилотната фаза 
от минна дейност в Северна Амери-
ка, постоянно обогатява платформа-
та a t inin  с нови функционал-
ности и технологии, като например 
изкуствен интелект. 

Силен акцент е поставен върху 
прогнозната поддръжка. При нея 
се идентифицират проблеми и пър-
вопричини, свързани с конкретна 
оперативна точка или състояние, 
след което се предписват действия 
с цел съкра аване или избягване 
на непланиран престой. a t inin  
включва съ о така мо ния t 

a th na ti , част от който е па-
кет за управление, който интуитивно 
показва на оператора състоянието 
на оборудването. Ако се открие ано-
малия - например възникване на на 
ненормален работен статус, т. нар. 
„настъпва  инцидент“ - незабавно 

се издава предупреждение заедно с 
възможни противодействия, избра-
ни от вградената база данни.

ПОВЕ Е НЕПРЕК НАТО Т

Облачните технологии съ о са за-
стъпени в друг проект за дигита-
лизация на китайска мина. За да 
увеличи производителността и съ-

евременно да намали времето за 
непланиран престой, клиентът за 
първи път прилага облачна концеп-
ция за минни подемници. Тя е даде 
възможност да се контролира цен-
трализирано цялото производство 
и да се анализира и реагира на дан- 
ните в реално време. Изхождайки 
от дългогодишния опит на i n  
в областта на минната индустрия и 
Индустрия 4.0, решението е се ба-
зира на усъвършенствания дизайн 
и производителност на i n  

in  n hit tu . Като част 
от договора i n  е предоста-
ви и междупроцесна комуникация 
( ) с аксесоари, плюс софтуерен 
инженеринг и въвеждане в експло-
атация. Първоначално е бъдат из-
влечени данни от четири системи за 
подемно-транспортни работи в една 
от въгли ните мини на клиента. За 
да се възползва от информацията, 
собственикът на мината възнамеря-
ва да разшири концепцията по-къс-
но, за да обхване до 20 минни подем-
ници, разположени на стотици мили 
един от друг в различни въгли ни 
мини. Системата е осигурява не-
прекъсната прозрачност. Облачната 
платформа може да бъде достъпена 
от потребители на локални компю-
три в корпоративната мрежа, от от-
далечен компютър или от смартфо-
ни таблети. В резултат инженерите и 
мениджърите са в състояние да на-
блюдават състоянието на машината, 
да проследяват тенденциите в неиз-
правностите, да управляват рутинни 
услуги и да обогатяват библиотеката 
- по всяко време и отвсякъде.

П Т ВАНЕТО ПРОД Л АВА

Както показват примерите по-горе, 
дигиталните решения стават добре 
утвърдени практики в ежедневните 
минни дейности. Все повече минни 
компании оптимизират дейността 
си. Това, което само преди няколко 
години изглеждаше като футуристи-
чен сценарий, сега е реалност. Зад 
дигиталното портфолио на i n  
и това, което отличава компанията 
от конкуренцията, стои комбинация-
та от дълбоко разбиране на минните 
процеси, съчетано с най-модерните 
електро-, автоматизационни и ИТ-ре-
шения.

В мината на б дещето дигитали ацията асяга всеки аспект от де ността

i n   (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобална технологична ком-
пания, която е символ на инженерно съвършенство, иновации, качество, 
надеждност и глобално присъствие вече повече от 170 години. Компанията 

развива дейност в цял цвят с фокус върху областите на производство и разпре-
деление на енергия, интелигентна инфраструктура за сгради и децентрализира-
ни разпределени енергийни системи, както и автоматизация и дигитализация 
в производството. Чрез самостоятелно управляваното си дружество i n  

i it , воде  доставчик на интелигентни решения за мобилност за железопът-
ния и шосейния транспорт, i n  оформя световния пазар на пътнически и 
товарни услуги. Чрез мажоритарния си дял в i n  a thin   и i n  

a a n a  n , i n  съ о е и воде  световен доставчик на ме-
дицински технологии и цифрови здравни услуги, както и на екологично чисти 
решения за производство на вятърна енергия.  Допълнителна информация е дос-
тъпна в Интернет на адрес . i n .
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Коронавирусът разбърка картите в световна-
та икономика по уникален начин. Цените на 
фосилните горива, които захранват с енергия 

производството, потреблението и движението ни, се 
сринаха и все о е са далеч от възстановяване. Съ-

ото се случи и с печалбите и акциите на големите 
компании от добива на нефт и газ като n, h , 

, а новините за фалити в индустрията стават все 
по-чести. За сметка на това, добивът на метали съ о 
преживя идентичен срив в началото на пандемията, 
но оттогава стремително се възстановява. За злато-
то и среброто това е нормално – те са вечното спасе-
ние за финансовия капитал по време на тежка криза, 
затова и цените им са рекордни. За разлика от друг 
път обаче цените на желязната руда, медта и никела 
вече надхвърлят стойностите отпреди пандемията, а 
алуминият съ о ги гони. Акциите на топ компаниите 
в сектора като , i  int , t вече достигат и 
надхвърлят стойностите от началото на 2020 г. Това 
е странно разминаване, чието обяснение намирам в 
няколко основни аспекта  Китай, декарбонизация и 
държава.

Китай се възстановява изключително бързо – през 
второто тримесечие БВП нарасна с ,2  в сравнение 
с 201  г. И това се случва на фона на тоталния ико-
номически срив в Западния свят. За разлика от фо-
силните горива, където СА  все о е е най-големият 
консуматор, Китай потребява около 0  от повечето 
базови метали в света в последните години. За разли-
ка от преди обаче Китай вече не е просто „фабриката“, 
която бълва евтини играчки за нас. Китай вече е дос-
татъчно богат с огромна средна класа, която пред-
ставлява гигантски пазар сама по себе си. Страната 
поглъ а толкова много метали поради две основни 
причини – изгражда инфраструктура като сгради, 
мостове, фабрики, електроцентрали с невероятни 
темпове и произвежда всякакви стоки като кораби, 
влакове, автомобили, електроника. Всичко това има 
относително дълъг живот, тоест използваните мета-
ли са заключени вътре за доста време и не могат да 
бъдат рециклирани.    

Декарбонизацията е вторият двигател на растежа 
на металите. Думичката може да звучи модерно, 
но процесът на електрификация, тоест замяната на 
дървесината, въгли ата, нефта и газа от тока в край-
ното потребление на енергия, е много стар и бавен. 
Усилията за подобряване на качеството на въздуха и 
въглеродните емисии от последните години го уско-
ряват – днес виждаме все по-бързото нахлуване на 
електромобили в транспорта, климатици и термопом-
пи в отоплението, трансформатори, мрежи, В И и ба-
терии в индустрията и енергетиката. Всичко това зна-

МАР Т НА МЕТАЛИТЕ

чи много по-голяма нужда от желязо, алуминий, мед 
и по-редки метали като никел, кобалт, литий.

Превземането на икономиката от държавата, което 
започна с масовите локдауни, а след това продъл-
жи със „спасяването“ на компании и изливането на 
огромни стимули за възстановяване, допълнително 
ускорява горните процеси. Днес политиците реша-
ват кои проекти, стоки и услуги трябва да получат 
финансиране, тоест да живеят. Това значи гигантски 
субсидии за всичко гореописано. Само бъде ето е 
покаже доколко добро е това за живота ни.

ората асоциират високотехнологичното бъде е с 
, a,  и a n, но ако се замислите как-

во представляват и откъде идват техните продукти 
или услуги неизбежно стигате до рудника. Минните 
и металургични компании по цял свят протриват до-
волно ръце – те вече виждат себе си, седнали на ико-
номическия трон, довчера заеман от добива на нефт 
и газ. Всичко това е в голяма степен логично. Просто 
се сетете за фантастичните филми, в които човекът 
живее из Космоса – действието там винаги се раз-
вива в обстановка, изцяло доминирана от метали – 
кораби, космически станции, роботи, цели изкуствени 
светове  Бъде ето принадлежи на металите и днес 
това се вижда по-ясно от всякога преди. Остава само 
и ние да намерим своето място в него.
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ABSTRACT

n   th  ain un ti n   a  in u t ia  nt -
i  (a a  a t  th  nt i  in th  t a -

ti  t   th  u a ian n  a  a ) i  th  
in t nt an  it i  ntia   n u in  n i  

th an  nt  th  n i  ntit , th  
i n an  th  nati na  n  a  a h . h  in-
t nt   nt i  ( h th  it i   i n 

РЕЗ МЕ

дна от основните функции осъ ествявани от голе-
мите индустриални предприятия (каквито са голяма 
част от предприятията попада и в добивния сектор 
на българската икономика) е инвестиционната и тя 
е от съ ествено значение за осигуряване на иконо-
мически растеж и развитие на стопанския субект, 
региона и националната икономика, като цяло. Ин-
вестициите на предприятията (без значение дали 
това е бъдат преки чуждестранни инвестиции и
или национални, местни инвестиции) оказват ползот-
ворно въздействие не само на осъ ествява ото ги 
предприятие, но и на региона в който то работи и е по-
зиционирано. Тази полезност може да има различни 
измерения (както преки, така и косвени). Изследване-
то на инвестиционната активност на индустриалните 
фирми от добивния отрасъл и проследяване на влия-
нието им върху об ото икономическо развитие на ре-
гионите (в контекста на идентифициране на стимули-
ра и или ограничава и фактори при динамичността 
на съвременната среда) е актуална проблематика. 
Целта на настоя ата статия е да идентифицира ин-
вестиционната активност на индустриалните фирми 
(об о и по-конкретно на тези от добивния сектор на 
икономиката) и динамиката на преките чуждестран-
ни инвестиции в конкретни региони на страната, да 
проследи тяхната динамика в съпоставителен план с 
об ото икономическо развитие на регионите, и като 
резултат да се определят положителните и негатив-
ните тенденции при инвестиционната активност на 
фирмите, факторите, които ги обуславят и значение-
то им за регионалния и националния растеж на ико-

номиката. За целта се решават следните конкретни 
задачи  (1) Дефиниране на теоретико-методически ас-
пекти на инвестициите (в частност на ПЧИ)  (2) Пара-
лел между растеж и развитие, както на фирмено, така 
и на регионално равни е  ( ) Осигуряване на подхо-
дя а статистическа информация (данни) за провеж-
дане на анализ и постигане на целите на проучването  
(4) Идентифициране на чуждестранните инвестиции в 
региона, за определен времеви период  ( ) Сравните-
лен анализ на инвестиционната активност с темпа на 
изменение на икономическото развитие на региона  
( ) Дефиниране на положителни и негативни тенден-
ции при инвестиционната активност на фирмите. 

За осъ ествяване на поставените задачи и постига-
не на заложената основна цел се използват методи 
като  литературен обзор, наблюдение, сравнение, екс-
пертни оценки и др.

КЛ ОВИ Д МИ  Инвестиции, предприятие, растеж, 
региони, преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ)
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. ДОЦ  Д Р ДИМИТ Р БЛАГОЕВ  декан на Бизнес факултета и преподавател в ка-
тедра „Индустриален бизнес“ на Университет за национално и световно стопан-
ство, София. Води лекционни курсове по дисциплините  „Икономика на предприя-
тието , „Иновации в бизнеса , „Инвестиционен анализ , „Инвестиционни проекти“. 
Изследователските и приложните му интереси са в областите на управлението 
на инвестиционни и иновационни проекти, иновациите и иновационния процес 
в бизнес организациите, енергийна ефективност, кръговата и регенеративната 
икономика. Има над 0 публикации в областта на икономиката и управлението в 
специализирани национални и международни научни издания. Участва в проекти, 
финансирани от ФНИ и програма „ разъм “ на С. Има краткосрочни специализа-
ции в ia  , Англия, ni ni it , Италия и  ni it , Норве-
гия. Освен преподавателската и научноизследователската работа има интерес и 
опит при консултирането, подготовката и администрирането на приложни проек-
ти в областта на иновациите и инвестициите на бизнес организации.

ТЕОРЕТИКО МЕТОДИ Е КИ А ПЕКТИ  
НА ИНВЕ ТИЦИИТЕ

Безспорно е влиянието на инвестициите и инвес-
тиционният процес в развитието на бизнес орга-
низациите. Те са обект на интерес от страна на 

икономическата наука от дълго време. Този интерес 
е във връзка с непрестанния интерес на хората да 
повишават своето благосъстояние. В теорията има 
много определения за съ ността на инвестициите 
1 . Според българския тълковен речник те предста-

вляват използване на финансови ресурси под форма-
та на дългосрочни капиталови вложения за увелича-
ване на активите на предприятието и получаване на 
печалба. В   са представени виждания на някои 
автори за понятието „инвестиции“.

Открояват се няколко особености при определени-
ята за инвестиции. П р о инвестицията изисква 
изразходването на средства, преди получаването 
на някакъв резултат от нея. Обратно на процеса на 
кредитирането, при който първоначално получаваме 
финансови или парични средства и в следва ите пе-
риоди възвръ аме тази стойност в по-голям размер. 
При инвестирането наблюдаваме обратният процес. 
Първоначално изразходваме парични или финансови 
средства, които в следва ите периоди би трябвало 
да донесат положителни парични потоци към бизнес 
организацията.

В оро, можем да определим и основната цел на ин-
вестицията – получаването на доход или друг поло-
жителен резултат, който да превишава направените 
разходи. Когато имаме предвид инвестиции в част-
ния сектор, преследваната цел е винаги получените 
резултати да превишават направените разходи за 
тях. 

При инвестициите се отчита и фактора време – раз-
лика в периода на реализиране на инвестицията и 
получаването на резултатите от нея. Обикновено ин-
вестицията се реализира в настоя ия момент или в 
период близък до него. Резултатите от предприетите 
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Таб. 1 Определения на понятието инвестиции

действия се проявяват в един бъде  период. При ин-
вестициите в реални активи периода на генериране 
на парични потоци зависи от съ ността на проекта. В 
повечето случай направените инвестиции генерират 
парични потоци за продължителен период от време. 
Те се получат през целия период на съ ествуване на 
инвестицията, а не само в краят.

Разликата във времето на направените разходи и по-
лучените приходи от инвестицията, дава основание 
да приемаме разходите за сигурни, а приходите за 
несигурни. Тоест приходите и техния размер са очак-
вана стойност на база някакви допускания на инвес-
титора. Колкото по-отдалечени са във времето тези 
приходи, толкова е по-голяма вероятността разлика-
та между очакваните и реално получените приходи 
да не съвпаднат (т.е. да се разминават значително). 
Това е една от причините инвестициите да носят оп-
ределен риск.

Друг аспект при инвестирането е промяната в лик-
видността - от един ликвиден ресурс (парични сред-
ства), се придобива друг по-малко ликвиден ресурс 
(машини, сгради, акции и т.н.), с цел получаване отно-
во на първоначалния ликвиден ресурс (пари), но с по-
вишен размер. Загубата на ликвидност от страна на 
инвеститора съ о е свързана с повишаване на риска 
на инвестицията и съответно с доходност. дин ра-
ционален инвеститор би искал да бъде компенсиран 
за загубата на ликвидност.

Инвестиционният процес се приема като последова-
телност от етапи, през които се преминава при реа-
лизацията на едно инвестиционно решение. Основен 
момент за това е предварителният анализ. При ин-
вестирането в реални активи в бизнес организациите 
може да разграничим два различни момента. Частен 
инвестиционен процес – това са отделните инвести-

ционни проект които се реализират във фирмата и 
об  инвестиционен процес - множество от индивиду-
ални (частни) инвестиционни процеси (проекти). 

Настоя ата статия е насочена към об ия инвести-
ционен процес. Акцентът е поставен върху сравнява-
нето на об ия инвестиционен процес с икономиче-
ския растеж и развитие.

При инвестирането в реални активи традиционната 
практика възприета от бизнес организациите е да 
се осъ ествяват само „печеливши“ проекти. Под пе-
челивши разбираме инвестиционни проекти, които 
преминават някакъв критерии за финансова ефек-
тивност. Обикновено това може да е нетна настоя а 
стойност ( ), вътрешна норма на възвра аемост 
( ) или друг избран показател. 

РА ТЕ  И РАЗВИТИЕ НА ФИРМЕНО  
И НА РЕГИОНАЛНО РАВНИ Е

Дали дадена икономика се развива добре или не и 
има ли растеж – универсалният измерител на ико-
номическото развитие по света, брутният вътрешен 
продукт (БВП) дава до някъде отговор на този въ-
прос, но не и достатъчно задоволителен. БВП не е ин-
дикатор за об ото благосъстояние на икономиката, 
макар че масово се използва като такъв. Той (БВП) 
оценява структурата и активността на икономиката, 
какво произвежда, колко бързо расте, но не отчита 
редица фактори, важни за устойчивото развитие, 
като социалната и екологичната среда в държавата, 
неравенствата, престъпността, доброволчеството и 
т.н. . Друг подобен индикатор брутната добавена 
стойност (БДС) показва нивата на производство на 
продукция основана на иновации или така наречена-
та високостойностна продукция. 

Иван Георгиев Инвестициите се определят като парични средства за закупуването на активи, които с достатъчно голяма вероятност, 
осигуряват получаването на доход, прираст на капитала и други положителни резултати за дълъг период 2 .

ha , an  и ai Отказване на определена настоя а стойност за получаване на бъде а стойност  

Стоянов, В Инвестирането може да се разглежда като процес на влагане на парични (ликвидни) средства във всичко онова, което 
съдейства за бъде ото им нарастване, т.е. за реализиране на определен доход от инвестицията. 4

Ненков, Димитър Ненков  определя, че инвестицията може да бъде дефинирана като насочване на средства в различни видове активи, 
с цел постигането на определен ефект (в т.ч. на стойност) в бъде е. Според видовете активи, в които се насочват сред-
ствата, инвестициите биват финансови и реални.

Питър Роуз Според Питър Роуз  основната част от заделените като спестявания фондове преминават през финансовите пазари 
за да подкрепят инвестициите, осъ ествявани от различни бизнес единици или от правителствата. Инвестициите в 
този смисъл обикновено се отнасят до насочването на средства с цел придобиване на т.нар. „капиталови стоки“, като 
сгради и оборудване, както и закупуването на запаси от суровини и материали или стоки за реализация.

Марчев мл., Ангел Инвестирането е процес на съзнателно, временно отказване от разполагане с притежавани ресурси при преследване 
на бъде и отплати или бъде и цели и при поемането на определени рискове 7 .

u i an, thu  и t n 
h in

u i an и h in  Инвестициите са дългосрочното влагане на парични средства или капитал за придобиване на фи-
нансови инструменти или други активи с цел да се постигнат печелившо възвръ ане във формата на лихва, друг доход 
или повишаване на стойността на инструмента.
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Тези показатели и индикатори отчитат ефекта на 
икономическото развитие за подобряване на об ия 
стандарт на живот в икономиката на дадена страна 
и или регион. 

О е от началото на систематичния икономически 
анализ от времето на класическите икономисти от 
Уилям Пети до Дейвид Рикардо проблемът за ико-
номическия растеж - неговите източници, форми и 
последици – стои на първо място в дневния ред на 
икономистите 10 .

На макроравни е растежът се изследва като една 
от фазите на икономическия цикъл. Това е видно 
от икономическите теории на учени със световна 
известност като П. Дракър, У. Ростоу, Дж. Гълбрайт, 
М. Портър, Р. Солоу, М. Фридман, Д. Робинсон и др. 
Модификациите на теориите за растежа, свързани до 
голяма степен с наличната ресурсна база, могат да 
се обоб ят в две основни групи  кейнсиански и нео-
класически модел на икономически растеж. При дос-
татъчен ресурсен потенциал икономическият растеж 
се изразява в продължителното увеличаване на съз-
даваната в националната икономика съвкупна про-
дукция (брутен вътрешен продукт), като се акцентира 
върху две важни характеристики  дългосрочност и 
задължително нарастване. Най-често икономически-
ят растеж се третира като устойчиво увеличение на 
произвежданите стоки и услуги от дадено об ество, 
по-конкретно нарастване на реалния брутен вътре-
шен продукт. С изчерпването на ресурсите внимание-
то се измества към тяхното по-икономично, рецикли-
руемо и дори регенеративно използване.

В по-ранните научни изследвания растежът се тре-
тира като процес на повишаване на икономическото 
равни е, което формира об ата представа за иконо-
мическото развитие. По-късно се налага мнението, 
че икономическото развитие е по-широко понятие от 
икономическия растеж, тъй като освен икономически 
включва и социални показатели. По-опростено схва-

ане е свързването на растежа предимно с количест-
вени изменения, а икономическото развитие – освен 
с тях и с качествени промени. Като сложен процес, с 
много измерения, икономическият растеж надхвърля 
рамките на количествените изменения на ресурсите, 
постигнатите резултати и на възможностите за прео-
бразуване на ресурсите в резултати. Освен от тях той 
е обусловен от редица качествени фактори, поддава-

и се по принцип по-трудно на измерване и оценка. 
Често това са субективни фактори, свързани с пред-
приемаческата и управленската дейност, иновации-
те и др. 11  В това направление може да се каже, че 
об ият икономически растеж зависи от растежа на 
отделните стопански единици (фирмите), но той не е 
чисто механичен сбор от техния растеж, а комулатив-
на величина отчита а синергичния ефект от индиви-
дуалния растеж на бизнес организациите (фирмите). 

Както на национално, така и на ниво на отделна фир-
ма (бизнес организация) икономическия растеж пре-
минава през следните етапи 12  

l  е  растеж, основан на ресурсите (факторно 
обусловен растеж)  

l  е  растеж, основан на ефективността  

l  е  растеж, основан на иновациите.

Именно третият етап, етапът на растеж основан на 
иновации и генериран от бизнес организациите е от 
съ ествен интерес през последните десетилетия, 
предвид изчерпаемостта и ограничеността на ресур-
сите и до определена степен невъзможността да се 
генерира растеж от  и  стадий. 

Обоб ено икономическият растеж „зависи и се свеж-
да до взаимодействието между резултатите от произ-
водствения процес, потенциала на производствените 
ресурси с ефективността на тяхното използване. От 
взаимодействието между тях се определя типът или 
видът на растежа и ефективността или цената на 
този растеж  1 . От гледна точка на възможността 
за неговото метрифициране и комплексна оценка за 
определен период, целесъобразна е следната класи-
фикация на растежа и спада 1  (вж.  ).

кстензивният растеж се постига чрез нарастване 
на производствените фактори – капитал и човешки 
ресурси. Затова се дефинира като количествен или 
ресурсопоглъ а . Когато темповете на изменение 
на резултатите на производството съвпадат с тези 
на производствените фактори, равни ето на иконо-
мическата ефективност не се променя. Интензивният 
растеж е резултат от подобреното използване на про-
изводствените фактори чрез качественото им усъ-

Видове растеж Видове спад

. кстензивен растеж 

1. Изцяло екстензивен растеж 
вследствие на

а) неизменно равни е на интен-
зивния фактор

б) спад на интензивния фактор. 

2. Смесен, с преобладава  
екстензивен растеж.

. кстензивен спад 

1. Изцяло екстензивен спад 
вследствие на       а) неизмен-
но равни е на интензивния 
фактор

б) нарастване  на интензив-
ния фактор.

2. Смесен, с преобладава  
екстензивен спад

. Интензивен растеж 

1. Изцяло интензивен растеж 
вследствие на  

а) неизменно равни е на екстен-
зивния фактор

б) спад на екстензивния фактор.

2. Смесен, с преобладава  интен-
зивен растеж.

. Интензивен  спад 

1. Изцяло интензивен спад  
вследствие на       

а) неизменно равни е на 
екстензивния фактор.

б) нарастване  на интензивния 
фактор

2. Смесен, с преобладава  
интензивен спад.

Табл. 2. В мо ности а гр пиране на икономи еския рас-
те /спад



ИКОНОМИКА

30 ИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ    6-7/2020

вършенстване - прилагане на прогресивни и инова-
тивни производствени технологии, усъвършенстване 
организацията на труда и управлението, повишаване 
квалификацията на персонала и преструктуриране на 
производството  затова се определя като качествен 
растеж. Интензивният растеж е растежът основан на 
иновациите и иновационното развитие на фирмите. 
При по-високи темпове на нарастване на крайните 
производствени резултати в сравнение с това на ре-
сурсите равни ето на икономическата ефективност 
се подобрява. Преходът от екстензивен към интен-
зивен тип на развитие е обективно необходим пора-
ди ограничеността на ресурсите и невъзможността 
както на отделните бизнес организации, така и на 
националните икономики, като цяло да функциони-
рат продължително при намалява а икономическа 
ефективност. Независимо дали е екстензивен или ин-
тензивен, спадът влошава икономическото и финан-
сово състояние, като застрашава жизнеспособността 
на бизнес организациите и националната икономика 
11 . 

Важно е да се отбележи, че между икономическия 
растеж и икономическото развитие има сходства и 
различия 14 . Приликите се отнасят до факта, че  

l Растежът и развитието са непрекъснати процеси, 
които имат стимулира и ефекти в икономиката  

l И двата процеса включват разпределяне и из-
ползване на ресурсите и повишаване на ефектив-
ността  

l Крайната цел на растежа и развитието е подобря-
ването на стандарта и качеството на живот  

l Растежът и развитието са причина и резултат от 
об ата тенденция, влияе и върху неговия ритъм 
и осигурява и преминаване от едно ниво на ико-
номическо развитие на об еството към друго.

В контраст и в сравнение с икономическото разви-
тие на национално равни е, икономическият растеж 
може да се и се приема за увеличение на национал-
ния доход на глава от населението и включва анализ, 
особено в количествено отношение, на този процес, 
съсредоточен върху функционалните връзки между 
ендогенните променливи  в по-широк смисъл рас-
тежът включва увеличаване на БВП, БНП и НИ, сле-
дователно на националното богатство, включително 
производствения капацитет, изразен както в абсо-
лютен, така и в относителен размер, на глава от на-
селението, обхва а  и структурните изменения на 
икономиката 1 .

Наблюдавани, като стойност на глава от населението, 
отделните индикатори на макроикономическия рас-
теж резултират върху него, като той (икономическия 
растеж) може да има следните стойности  положите-
лен, нулев, отрицателен. Положителен икономически 
растеж се отчита, когато средногодишния темп на из-
менение на макроикономическите показатели, в по-
ложителна посока, са по-високи от средните темпове 
на растеж на населението. Когато годишните средни 
темпове на растеж на макроикономическите показа-

тели, особено на БВП, са равни на тези на нараства-
нето на населението, можем да говорим за нулев 
икономически растеж. Отрицателният икономически 
растеж се проявява, когато темповете на нараства-
не на населението са по-високи от тези на растеж на 
макроикономическите показатели.

ИНВЕ ТИЦИОННА АКТИВНО Т НА ДОБИВНИТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯТА В РЕГИОН ЕВЕРОИЗТО ЕН  
И РЕГИОН ГОИЗТО ЕН РАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ  

Обща арактеристика на регионите.

Североизточен планов регион обхва а областите Ва-
рна, Добрич, умен и Търгови е. гоизточен планов 
регион обхва а областите Бургас, Сливен, мбол и 
Стара Загора.

В североизточния район попада един от -те най-го-
леми града, след София, на територията на стра-
ната и това е град Варна с населения към 2017г. от 

4 души. В югоизточния район попадат два от 
-те най-големи града, след София, на територията 

на страната и това са град Бургас, с население към 
2017г. от 202 4 и град Стара Загора с население 
към 2017г. от 1 07 души. Вижда се, че сумарно 
двата големи града в гоизточния район са съпоста-
вими на единия представител в Североизточния ра-
йон 1 .

Регион Население Територия 
пло  (кв.км.)

Гъстота на 
населението 

(д км2)

Брой 
об ини

1. Североизточен  70 14 4 ,7 20

2. гоизточен 1 0  4 1 4 2, 7 17

Източник  Социално-икономически анализ на районите в Република 
България (201 ), Национален център за териториално развитие АД, 
стр. 21

Табл. 3. Основни параметри на регионите а сравнение

Полезните изкопаеми в о о  ре о  са раз-
нообразни по качество, но ограничени по количество. 
Това се определя от геоложкия строеж на терито-
рията му. На базата на откритите полезни изкопае-
ми в региона са развити редица добивни отрасли и 
дейности. Запасите от въгли а са представени от 
черни, кафяви и лигнитни. Значително по-голямо сто-
панско значение имат рудните полезни изкопаеми. 

е еро о  ре о  разполага с находи а на 
разнообразни полезни изкопаеми, но малките запаси 
и трудностите за експлоатацията им пречат за ефек-
тивното стопанско усвояване на повечето от тях. Със 
значително по-голямо стопанско значение са находи-

ата на нерудни полезни изкопаеми  глини, варовик, 
каменна сол, каолин, кварцов пясък.
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Основните параметри на регионите показват тяхна-
та съпоставимост с лек превес на югоизточен реги-
он. Въпреки това може да се използват за база за 
сравнение и да ни дадат представа за инвестициите 
и отражението им върху икономическото развитие на 
регионите.

Преки дестранни инвестиции в регионите

По своята съ ност преките чуждестранни инвести-
ции представляват финансови средства, вложени за  
закупуване на дълготрайни материални активи, па-
тенти, търговски марки, ноу-хау, ценни книжа, създа-
ване на ново и или реконструкция и разширяване на 
съ ествува и дълготрайни материални активи и др.

Преките чуждестранни инвестиции винаги са били 
основен критерий за привлекателността на даден ре-
гион и или страна в икономическо отношение. Въпре-
ки мнението, че някои региони са наситени с по-голям 
обем от ПЧИ, сравнителният анализ показва, че в от-
носително отношение темпа на изменение в годините 
е съпоставим както между двата региона, така и в 
сравнение с об ото национално равни е на този тип 
инвестиции (  )

За десет годишния период е незначително увеличе-
нието на чуждестранните инвестиции както в двата 
региона, така и в държавата като цяло. Това се дължи 
на загуба на конкурентни предимства на национал-
но и регионално равни е. Акцентът вече не е върху 
ниската цена на труда, а върху добавената стойност 
и иновациите. Това предполага в следва ите години 
регионите, а и държавата да преосмисли усилията си 
за привличане на чуждестранни инвестиции и да ак-
центира върху създаването и предлагането на благо-
приятна среда за иновации и създаване на продукция 
с висока добавена стойност. Това е един от подходя-

ите пъти а за развитие на регионите и осигуря-
ване на икономически растеж. Добивния сектор на 

икономиката не се отличава в това направление. Той 
е сравнително добре поставен в иновационно отно-
шение, но по-скоро в направление на приложение на 
конкретни иновативни решения в практиката си, кои-
то са резултат от процесите на технологичния транс-
фер, и в много по-малка степен продукт на НИРД на 
самите добивни компании.

Може да се каже, че в конкретния случай ПЧИ (и то 
тези насочени в предприятията от добивния отрасъл) 
не са основен двигател за развитието на двата реги-
она. Темповете на изменението им е еднакъв и никой 
от тях няма конкурентно предимство пред другия по 
отношение на привличане на чуждестранни инвести-
ции. Добрите практики по привличане на чуждестран-
ни инвестиции от края на  век и началото на  век 
са минало, а статистическите данни показват, че през 
последното десетилетие няма осъ ествени подобен 
тип инвестиции и то със съизмеримо значение.

Ос о  р е   ес о  р о

Предприятията (особено тези от добивната про-
мишленост) реализират всяка година множество и 
в голям обем инвестиционни разходи. Както беше 
посочено от теоретична гледна точка, те са свърза-
ни с частния инвестиционен процес (отделни инвес-
тиционни проекти) и с об ия инвестиционен процес 
(всички инвестиции на предприятията, които пра-
ви то за определен период от време). От емпирична 
гледна точка са проследени три от основните елемен-
та на об ия инвестиционен процес. Това са „разходи 
за дълготрайни материални активи“, „об о инвести-
ционни разходи“ и „разходи за иновации“. Разходите 
за дълготрайни материални активи са най-големия 
инвестиционен разход на фирмите. Той е свързан 
със спецификата на дейност и поставените цели от 
мениджмънта и собствениците. В об ия случай за 
предприятията от добивния сектор осигуряването на 
растеж е свързано и с осъ ествяване на конкретни 

иг. 1. Преки дестранни инвестиции в регионите и страната  ил. евро. И то ник: НСИ и ли ни и исления
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Фиг. 2. Разходи за дълготрайни материални активи (ДМА), хил.лв. Източник: НСИ и лични изчисления

Фиг. 3. Инвестиционни разходи в индустриалните (добивни) предприятия, хил. лв. Източник: НСИ и лични изчисления

Фиг. 4. Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД), хил. лв. Източник: НСИ и лични изчисления
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инвестиционни намерения. В този контекст, възходя-
ия темп на изменение на инвестициите по отделни 

направления и като цяло е е основна предпоставка 
за повишаване на икономическото благосъстояние 
на собствениците и на регионите. 

Данните показват (    и ), че за периода 200 -
201  инвестиционните разходи са претърпели опре-
делен спад на регионално и на национално равни е. 
В началната и крайната точка почти не се наблюдава 
изменение в най-съ ествените инвестиционни разхо-
ди на фирмите, тези за ДМА. Положителна тенденция 
е, че разходите за иновации (НИРД) отчитат сериозен 
темп на изменение в положителна посока. Предвид 
времевия лаг на проявление на ефекта от иноваци-
ите, може да се каже, че при запазване и ускоряване 
на тази тенденция, може да се очаква и положително 
влияние върху икономическото развитие на региони-
те и страната.

РАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ИНВЕ ТИЦИОННАТА  
АКТИВНО Т  ТЕМПА НА ИЗМЕНЕНИЕ  
НА ИКОНОМИ Е КОТО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА

Както беше посочено от теоретична гледна точка по-
казател като брутния вътрешен продукт (БВП) може 
да не е перфектния измерител на икономическия рас-
теж и развитие на регионите и страните, но е приет 
като универсален. Заедно с показател като брутната 
добавена стойност (БДС) ни дава достатъчно добра 
картина за тенденциите в развитието на регионите. 
Данните за проучваните региони показват, че БВП и 
БДС имат възходя  темп на изменение през разглеж-
дания период. Той е аналогичен на националния темп 
на изменение на БВП и БДС с леко изоставане. От-
ново се наблюдава, че югоизточния район е по-добре 
развит икономически. Това важи особено за сектора 
на добивната промишленост, тъй като в този регион 
се намира най-големия въгли ен комплекс на тери-
торията на страната – Маришкият комплекс. По темп 
на изменение обаче за последните 10 години на ико-

номическото развитие и на двата района се случва по 
един и съ  начин (  ). 

Значително по-отчетливо е разминаването при пока-
зателя БДС отколкото при показателя БВП (фигура ), 
където двата района се движат в неголеми граници 
на разминаване. Този факт ни показва, че в югоиз-
точния район се произвежда продукция с по-висока 
добавена стойност, но в по-малко количество. В се-
вероизточния район не ата стоят по обратния начин. 
Там се произвежда продукция с малко по-ниска доба-
вена стойност за сметка на по-голямото количество. 
Това в определена степен компенсира и елиминира 
изоставането при генерирания БВП. Съпоставителни-
ят анализ на реализираните инвестиции за периода 
(преки чуждестранни инвестиции, инвестиции в ДМА, 
инвестиции в НИРД) и икономическия растеж ни по-
казват, че въпреки, че инвестициите в районите да не 
се увеличават, то показатели като БВП и БДС отчи-
тат възходя  темп на растеж. Този възходя  темп 
на растеж се дължи на значителното увеличение на 
един от инвестиционните разходи, този за НИРД и по-
вишаване на производството на продукция с по-ви-
сока добавена стойност. Това се случва и в двата 
региона, но с много по-бързи темпове в югоизточния 
район отколкото в североизточния район. 

Като цяло, през последните 10 години не се наблю-
дава сериозни положителни изменения на основните 
наблюдавани индикатори на фирмено и на национал-
но равни е. Запазването на състоянието за толкова 
дълъг период показва, че бизнес средата не се е вло-
шила, но не се е и подобрила за да привлече повече 
инвестиции и това да доведе до ускорен икономиче-
ски растеж. 

Разбира се съ ествуват и добри примери за инвес-
тиции (както ПЧИ, така и местни) в предприятията от 
добивния сектор за периода, но те по-скоро оказват 
определено локално положително въздействие, от-
колкото да имат такова на национално равни е.

иг. 5. Темп на и менение на бр тния в тре ен прод кт ( ВП) по региони и в страната  млн. лв. И то ник: НСИ и ли ни и исления
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ЗАКЛ ЕНИЕ

Индустриалните предприятия (в конкретния случай 
предприятията от добивната промишленост) в югоиз-
точен район произвежда продукция с по-висока БДС 
отколкото индустриалните предприятия в североиз-
точния район. Това е обусловено и от структурата 
на предприятията от добивния отрасъл във всеки от 
двата региона и представено при анализа и об ата 
характеристика на регионите.

Преките чуждестранни инвестиции, които по принцип 
са от съ ествено значение за осигуряване на растеж, 
заетост и повишаване на жизнения стандарт на насе-
лението на национално и регионално равни е, не се 
оказват съ ествен фактор за икономическия прос-
перитет на регионите в изследвания конкретен слу-
чай. Това е свързано и с факта, че техния размер, а и 
качество не се увеличава през разглеждания ретрос-
пективен период. Запазва ият се тренд през години-
те на инвестиционните разходи се дължи на факта, че 
в много случаи намаляването на ПЧИ се компенсира 
от увеличаване на инвестициите от местни икономи-
чески субекти (и обратното). В това направление, ин-
вестиционната активност не се оказва главен опре-
деля  фактор за генериране на по-голям БВП и БДС 
от предприятията от добивната промишленост както 
на регионално, така и на национално равни е.

Съизмеримият темп на изменение на БВП и съ евре-
менно раздалечеността в графиките за БДС показва, 
че изоставането в производството на продукция с 
по-висока добавена стойност се компенсира (отчас-
ти) с производство на по-голямо количество продук-
ция с по-ниска добавена стойност.

ЛИТЕРАТ РА

1. Бояджиев, Р. (2020) Управление на портфейли от инвес-
тиционни проекти в бизнес организациите, дисертацио-
нен труд за присъждане на ОНС „доктор“, УНСС, София.

2. Георгиев, Ив. (201 ) Основи на инвестирането, Издател-
ски комплекс УНСС, София.

. ha , . ., an , . ., ai , . . (1 ) n t nt  
( i th iti n)  nti  a  nt nati na  n .

4. Стоянов, В. (1 ) Финанси на предприятието (фирмата) 
– част . София.

. Ненков, Д. (200 ) Оценка на инвестициите в реални акти-
ви., Университетско издателство „Стопанство“, София.

. , . . (1 4) n  an  a ita  a t , . . in, n .

7- Марчев мл., Анг. (2012) Селекция на модели за управле-
ние на инвестиционни портфейли, Издателски комплекс 
УНСС, София.

. u i an, ., h in, t. (200 ) n i in i  in 
a ti n.  a  i ,  .

. Игнатова, Л. (201 ) Измери ме, ако можеш, в. Капитал, 
година , 21. .201 - . .201 , изд. „Икономедия“ АД, 
стр. 44.

10. in  ., a a i, u   i (201 ) h i   n i  
th –  an  , n in  n  htt . a h at .

n t u i at i n 2 2 1 772 h i n i
th - an  

11. Митов, К., Цветкова, М., Колева, Р., Дончева, Л. и др. (201 ) 
фективност и икономически растеж на индустриалния 

бизнес в съвременните условия, Научен приоритет  Кри-
зи и устойчиво развитие на СА Д.А. Ценов-Сви ов, n in  
на  htt int .u . u. 10 4 1 t 20.  

12. Годишен отчетен доклад на Фондация “Приложни из-
следвания и комуникации  htt .a un .n t i .

h i 204 .

1 . Ненов, Т., Атанасов, Б. (2000) фективност и растеж на 
индустриалните фирми в съвременните условия. Варна, 
с. .

14. a  . (200 ) tu i  - a t   ta  i t  
n i , anti a u i hin  u , a i.

1 . a  . (2012) n t   n i  th an  
nt. ha n   i i  an   n , 

u na  n  an i i ina it  niti n, . 1 , 
u  1, . -71.

1 .  (201 ) Социално-икономически анализ на районите в 
Република България, Национален център за териториал-
но развитие АД, стр. .

иг. 6. Темп на и менение на бр тната добавена сто ност ( ДС)  по региони и в страната в предприятията от добивната проми -
леност  млн. лв. И то ник: НСИ и ли ни и исления



НОВИ РАЗРАБОТКИ

35ИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ    6-7/2020

МИННА ПЕЦИАЛИЗИРАНА МА ИНА 
ЗА ПРЕВОЗ НА ХОРА И ВЗРИВНИ МАТЕРИАЛИ

Инж. Георги Атанасов, .atana a i n in in .   
Алеги Инженеринг ООД

DEDICATED MINING VEHICLE FOR TRANSPORT OF PERSONNEL AND EXPLOSIVES

n . i tana , .atana a i n in in .  
i n in in  

ABSTRACT
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РЕЗ МЕ

В статията са представени етапите на проектирането 
и изработването, както и възможните области на при-
ложение на специализирана минна машина, предназ-
начена основно за превоз на хора и взривни матери-
али. Тази машина, при необходимост, след монтиране 
на хидравлична платформа или друго оборудване, 
може да се прилага и за други дейности, например 
за обезопасяване на минни изработки с голяма ви-
сочина, недостъпни по друг начин или за зареждане 
на взривни дупки или сондажи с  взривни ве ества. 
Разгледани са основните възли и компоненти на ма-
шината, като е обърнато внимание на особеностите, 
иновациите и предимствата в конструкция.

КЛ ОВИ Д МИ  минна спомагателна лекотоварна 
машина, подземен рудничен транспорт

В ВЕДЕНИЕ

В световната минна практика широко приложение 
имат специализирани високопроизводителни и безо-
пасни мобилни минни машини за основните процеси  
пробивно-взривните работи и транспорт на добитите 
полезни изкопаеми, както и за някои спомагателни 
операции.

За логистично осигуряване на процесите транспорт  
на хора, взривни и други материали, геолого-марк-
шайдерско обслужване и т.н., за основен лекотова-
рен транспорт в условията на подземните рудници 
се използват автомобили с повишена проходимост 
като  ta an  ui , ta i u , an   

n ,  an , УАЗ unt  и други. Всички те не 

са специално проектирани за работа при подземни 
условия. Средния период на експлоатация на избро-
ените автомобили е между 2 и  години в зависимост 
от условията на средата, в която се експлоатират. 
Основните престои на автомобилите по време на екс-
плоатацията са свързани с проблеми по спирачната 
система, лагерните главини и задвижването (кардани, 
скоростни кутии и раздатъчни кутии), както и корозия 
на рамата и купето. Всичко изброено до тук налага 
нуждата да бъде разработен лекотоварен транспорт, 
специално предназначен за работа в условията на 
подземните рудници, с цел да се гарантира по-висока 
безопасност, по-висока надеждност и по-дълъг екс-
плоатационен живот.
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l Капацитет за превоз на взривни материали  до 
един тон. Възможност за разтоварване от двете 
страни на машината.

l Радиус на завой вътрешен 2,   и външен ,4  
(аналогичен на радиуса на завой на автомобилите 
с висока проходимост).

l Максимална скорост около 40 h (по хоризон-
тален терен, максимални обороти на двигателя и 
най-висока предавка на скоростната кутия). 

l Възможност за преодоляване на наклони на тере-
на над 20 градуса.

След дефинирането на функционалността на ма-
шината бяха подбрани всички основни компоненти 
за първоначално вграждане. Разглеждаха се само 
алтернативи на производители от вропа, като ос-
новни критерии бяха  качество, цена и възможност 
за последва о лесно набавяне на резервни части 
и консумативи. Взе се решение машината да бъде 
проектирана аналогично до автомобилите с висока 
проходимост, вследствие на което, компонентите 
бяха разположени в  пространството и се опреде-
лиха основните размери и компановка на машината  
(  ).

ДВИГАТЕЛ

Разгледани бяха няколко варианта на двигате-
ли за първоначално вграждане. Избрахме двига-
тел ut   .  4, предназначен за вграждане 
в мобилни машини, като основна причина за това 
беше възможността за присъединяването му, без 
нужда от допълнителни елементи, към скоростна-
та кутия и възможността за избор на различни ха-
рактеристики на мо ността от ,4 до 10  . В 
конкретните две машини вградихме двигател  

,   с мо ност ,4 2 00 in-1, въртя  мо-
мент 0 1 00 in-1 и стандарт  ta   
(   ). арактеристиките на мо ността и вър-
тя ия момент (   показват, че двигателят в на-

ИН  ГЕОРГИ ДИ-
МИТРОВ АТАНА-

ОВ е съоснова-
тел и ръководител 
„ П р о и з в о д с т в о “ 
в „Алеги Инжене-
ринг“ ООД. Завърш-
ва магистратура в 
Техническия уни-
верситет - София 
по специалност 
„Транспортна тех-
ника и технологии“ 
и магистратура в 

НБУ, специалност „Мениджмънт за организацион-
но съвършенство“. Като ръководител „Производ-
ство“ конструира, проектира и участва в изра-
ботването на няколко минни машини, внедрени в 
рудниците на „Лъки Инвест“ АД. Професионални-
те му интереси са в сферата на рудничните мо-
билни машини.

Създаването на два броя минна специализирана ма-
шина за превоз основно на хора и взривни материа-
ли беше вследствие на проявен интерес и сключен и 
изпълнен договор с  „Лъки Инвест“ АД . Целта бе да 
с  проектира и произведе машина, която да отговаря 
на всички европейските изисквания и стандарти за 
работа в подземните рудници.

КОМПАНОВКА И О НОВНИ ХАРАКТЕРИ ТИКИ

Проектирането на машината започна с дефиниране 
на основните работни характеристики на машината и 
нейната функционалност

l Капацитет за превоз на персонал  един водач 
плюс четирима пътници.

иг. 1. Основни ра мери
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шия случай е сравнително разтоварен спрямо макси-
малните си възможности, което гарантира неговия 
дълъг експлоатационен живот.

ЗАДВИ ВАНЕ

При избора на компоненти по задвижването основна 
цел беше да се търси алтернатива на доставчик, кой-
то да може да предложи пълен комплект компонен-
ти (  ) за задвижването, включва  задвижва и 
мостове, скоростна кутия и кардани.

Подбрани бяха следните задвижва и агрегати

l Преден мост  i  211. Управляем мост с 
вградена многодискова затворена работна спи-
рачка в маслена вана и динамично натоварване 
на моста , 00 a . 

l Заден мост  i  111. С вградена много-
дискова затворена работна и паркинг спирачка в 
маслена вана и динамично натоварване на моста 

, 00 a . 

l идродинамична трансмисия  i  12000. 
Входя а мо ност 7  до 2 , входя  въртя  
момент до 00  и входя и максимални оборо-
ти до 00 .

l Кардани  i  . Функционален въртя  
момент 00 . 

Задавайки теоретична максимална скорост и знаей-
ки характеристиките на двигателя, размера на гуми-
те и типовете задвижва и агрегати, бяха подбрани 
съответните предавателни числа на предавките по 
задвижването и бяха пресметнати максималните 
скорости и съответните тягови усилия при различни-
те задвижва и предавки (  2020).

                                        
TURBINE RPM  RR

 
     VEHICLE SREED                                          , h 
                                           

2,   TR  AR

TRACTIVE EFFORT  
     

   
TURBINE TORQUE  TR  AR  EF ,  

RR  1000

където

VEHICLE SREED   скоростта на превозното средство

TRACTIVE EFFORT  – тяговото усилие

TURBINE RPM – оборотите на входа на скоростната 
кутия

RR – радиусът на търкаляне на гумата (Rolling Radius)

TR – предавателното число на съответната предавка 
на скоростната кутия ( an i i n ati )

AR – предавателното число на мостовете (Axle Ratio)

TURBINE TORQUE – въртя ият момент на входа на 
скоростната кутия

EF – механичното КПД (Mechanical Efficiency).

Предавка ско-
ростна кутия

Скорост с 
товар, 

Скорост без 
товар, 

Тягово уси-
лие, 

 скорост ,2 , 47

2 скорост 4, 4,2 24

 скорост 2 , 2 , 2

4 скорост 4 , 42
иг. 3. одел на адви ването на минна специали ирана 

ма ина

иг. 2. арактеристики на мощносттa и в ртящия момент 
на  3.6 L4 ( e tz 2016)
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ЛЕКТРИ Е КА И ТЕМА

лектрическото управление е реализирано посред-
ством една система на 24  и един основен контролер 

an  без изнесена периферия, който посредством 
протокол   1  комуникира с контролера на 
двигателя 1 7  . Информацията необходи-
ма на оператора, както и всички работни параметри 
се визуализират на дисплей an , а цялостното 
управлението на машината става чрез бутониера, 
която съ о комуникира с основния контролер по 

 . Така изградената система е аналогична на 
най-съвременните електрически системи, използва-
ни при мобилните машини. Програмното осигурява-
не функционалността на електрическата система се 
извърши от специалист от кипa, посредством из-
ползване на специализиран софтуер 1  i  

. 

БЕЗОПА НО Т

Проектирането и конструирането на машините се из-
върши изцяло в съответствие със стандарт  1 -
1 2011 „Минни машини. Подвижни машини, работе и 
под земята. Безопасност. Част 1  Безрелсови превоз-
ни средства с пневматични гуми“, като само товарни-
ят отсек за превоз на взривни ве ества, отговаря  
на изискванията по   , кл.1, беше проектиран 
и произведен от друга българска машиностроителна 
компания, притежава а съответния сертификат.

дин от основните рискове при работа в руднични 
условия са пада ите предмети, поради тази причина 
кабината беше изпитана съобразно стандарт   

44 200  „Машини за земни работи. За итни кон-
струкции сре у пада и предмети“ по критерий от  
степен, а именно  за ита сре у удар проба от цилин-
дричен предмет, пада  от височина, достатъчна, за 
да се развие енергия от 11 00 ,   (БДС   

44 200 ).

Пример  Ако се използва тежест от 227  и се пусне 
от височина ,22 , то е се развие енергия 227   

, 07   ,22  11 00 .

В конкретния случай тествахме една кабина, която 
беше произведена само за теста с тежест 2 0  от 
височина ,2  или 2 0   , 07   ,2  1 200 . 
Резултата от теста премина успешно  htt .

utu . at h a t .

ВНЕДРЯВАНЕ В ЕК ПЛОАТАЦИЯ

Проектирането, технологичното разработване и про-
изводството на минните специализирани машини за 
превоз на хора и взривни материали бе извършено 
от „Алеги Инженеринг“ ООД в тяхната база. Проектът 
стартира през март 201  г. и бе завършен през юли 
2020 г., като реалното производство на машините бе 
извършено за около шест месеца. 

Логистиката по изпълнението се извърши от екипа 
в базата, като производството на товарния отсек за 
взрив и част от едрогабаритните детайли по маши-
ните бяха възложени на външни машиностроителни 
компании в България. Всички компоненти за първо-
начално вграждане бяха доставени от страни в вро-
пейския съюз.

Първата машина се въведе в експлоатация през юни 
2020 г. в рудник „Джурково , , а втората през юли 
- в рудник „Дружба  Машините напълно удовлетвори-
ха изискванията, вписаха се добре в тесните руднич-
ни пространства и показаха отлична маневрености и 
проходимост в условията на подземните рудници.

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТО НИЦИ

1. ut  201 .  n . 00 1 22 4 0 201 -
at n att n .

2.  2020. 1 .1 0 .01 i ati n a i i it .

. БДС   44 200 .

иг. 4. Крива на необ одимото коли ество енергия от II сте-
пен

иг. 5. П рвата ма ина  в ведена в експлоатация пре  ни 
2020 г. в р дник Д рково  
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ПОДОБРЕНИЯ В КОНЦЕПЦИЯТА НА ПРИЛАГАНАТА  
В Р ДНИК „ ЕЛОПЕ “ КАМЕРНО ЦЕЛИКОВА И ТЕМА 
НА РАЗРАБОТВАНЕ  ЗАП ЛНЕНИЕ

Д-р инж. Николай Георгиев, i a . i un i u .  
Инж. Георги Лисев, i. i un i u .  
Дънди Прешъс Металс Челопеч

IMPROVING THE CONCEPT OF THE LONG HOLE STOPING METHOD WITH BACKFILL, 
APPLIED IN THE CHELOPECH MINE

. n . i a  i , i a . i un i u .  
n . i i , i. i un i u .  

Dun  P i u  ta  h h

ABSTRACT
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t  in th  a i  n  h  t in  th  ith 
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ti n   i in  th  i i n  an  a t   th  

inin  th  in h h in  a  nt .

KEYWORDS  in , n  h  t in  th  ith 
a i

РЕЗ МЕ

Статията представлява обзор на негативни аспекти в 
прилагания камерно-целиков метод на разработване 
със запълнение  в  рудник „Челопеч“, дефинира цели-
те и задачите за тяхното преодоляване. Представени 
са технологични решения за подобряване на ефек-
тивността и безопасността на метода за добив в руд-
ник „Челопеч“.

КЛ ОВИ Д МИ  рудник, камери, камерно-целиково 
система, запълнение

От 200  г. в подземния рудник „Челопеч“ се при-
лага камерно-целикова система на разработва-
не със запълнение на иззетите добивни камери 

(  ). Основните параметри на системата са пред-
ставени в  .

При добива на руда от първични камери, рекордът по 
размери за рудник „Челопеч“ е на камера 1 1-2 0- А  
20х 0х   (ширина х дължина х височина) с обем от 
140 хил. .

От гледна точка на безопасността на работа, как-
то и от чисто практическо значение обаче, се оказа, 
че по-големите размери на камерите в определени 
случаи не допринасят за по-високата безопасност и 
ефективност на минно-добивните работи.

ПРЕДПО ТАВКИ ЗА ПОДОБРЕНИЯ

Основните проблеми, проявили се в процеса на из-
земване на камерите с по-голяма дължина са както 
следва

l Голям процент от добитата руда се товари в каме-
рата с използване на дистанционно управление на 
челните товарачи, при което

 - Времето за напълване на кофата на челният то-
варач е приблизително 20  при работа без дис-
танционно. При работа в дистанционен режим 
напълването на кофата и транспортирането на 
рудата до входа на камерата отнема средно 1 0 . 
Като в този режим не е гарантирано  използването 
на пълният обем на кофата.

Доклад  и несен на V  Национална на но-те ни еска кон еренция Те нологии и практики при под емен добив и минно 
строителство  1-4 октомври 2018 г.  Девин
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 - Значително се забавя проце-
сът на товарене и извозване на 
рудата от камерата  при средно-
дневно постижение на извоза на 
руда от камера от 2 11 t ден без 
навлизане на челния товарач 
в камерата (без използване на 
дистанционно управление), тази 
средна производителност спада 
до 127  t ден при извоз с дис-
танционно управление на маши-
ната, т.е. спада до около 2 пъти. 
При смесен режим на работа на 
челния товарач, средната про-
изводителност на извоза на от-
битата руда от камера спада в 
рамките между 20  и 

Параметър Сто ност

исочина на камерата 0- 0 

ирочина на камерата 20 

Максимална дъл ина на първична камера до 0 

Максимална дъл ина на вторична камера до 40

исочина на подета а 0- 5 

Диаметър на взривните сонда и  

Запълва  материал Пастово свързва о вост и цимент
и су о скално запълнение

Проектна якост на втвърдява ото 
се запълнение

Пастово свързав о
от 200 до 000 

Очаквано обедняване на рудата - 5

иг. 1. Концепция на камерна система на ра работване с с ап лнение

Табл. 1. Основни параметри на камерната система на ра работване с с ап лнение
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 - Увеличава се рискът за 
челния товарач от повреда, 
вследствие обрушен материал 
от тавана или стените на каме-
рата (  ).

 - В случай на авария на чел-
ния товарач в камерата (ударен 
от самообрушил се материал, 
изгаснал двигател и др., непоз-
волява и дистанционното му 
управление) се налага прилага-
нето на специални проц дури 
за извеждане на машината от 
добивната камера, съпроводени 
с разход на непроизводствено 
време и риск за допълнително 
използваните машини и съоръ-
жения за тази операция

l Голям обем генериран прах в 
камерата, който не подлежи на 
управление с наличните сред-
ства за струйно оросяване

l Повишени разходи и по-ниска 
ефективност на проветряване 
на работното място при товаре-
не от отворена добивна камера

l Нормално ориентираните ветри-
ла от взривни сондажи за добив 

и от параметрите на прилаганата 
конфигурация на системата на раз-
работване, както следва

l Минимизиране дължината на 
стените с неравен контур, с фо-
кус върху по-равен контур в сте-
ните от горни ето, долни ето и 
тавана на камерите  

l Гъвкавост при различни геоме-
ханични условия

l Минимални загуби на руда

Д Р ИН  НИКОЛА  ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ има над 40 години трудов стаж в минна-
та промишленост. Притежава магистърска степен със специалност „Технология 
на минното производство“ от Минно-геоложки университет, София. През 1 1 г. 
Висшата атестационна комисия към Министерски съвет му присъжда докторска 
степен за дисертацията  „Метод и технология за оразмеряване и провеждане на 
пробивно-взривни работи при прокарване на минни изработки . Последните 2  
години работи в „Технически служби“ към рудник „Челопеч“. Започва кариерата 
си като специалист „Минно планиране и взривни работи“. От средата на 2004 г. е 
назначен за старши инженер „Минно планиране , а през 200  – като главен инже-
нер „Минно планиране . Работил е като минен инженер-проектант и като научен 
сътрудник в Нипроруда. Автор и съавтор е на повече от 2  публикации в сферата 

на минното дело и е автор на  изобретения. Проектант взривни работи -ва степен и с квалификации 
по мениджмънт. Член е на u ,  и КИИП. Професионалните му интереси са в сферата на минно-
то планиране и проектиране, технологията на взривните работи и изследването на взривно-сеизмичното 
въздействие.

ИН  ГЕОРГИ ЛИ ЕВ работи в отдел „Минно планиране“ на „Дънди прешъс ме-
талс Челопеч“ АД. От 201  г. е старши инженер „ Дългосрочно минно планира-
не и проектиране“. Длъжността е свързана с проектирането на триизмерни  
модели на минните работи, изготвяне на дългосрочни планове за развитието и 
последователността на изземване запасите в рудник „Челопеч“, анализи, доклади 
и отчети. Професионалните му интереси са в областта на  разработването на нови 
софтуерни решения за планиране и проектиране на минните работи, оптимизира-
не на работните процеси при добива на полезни изкопаеми. Член е на „Камарата 
на инженерите в инвестиционното проектиране“ и Консултативния съвет на „ На-
учно-технически съюз по минно дело, геология и  металургия“.

иг. 2. Обр еният материал от тавана или стените на камерата вели ава риск т 
от повреда а елния товара

на руда и по-голямата дължина 
на камерите са предпоставка за 
оставане на неравни дълги сте-
ни на камерата, респ. на условия 
на повишен риск от самообру-
шаване на масива от стените.

ЦЕЛИ

Анализът на възникналите пробле-
ми формира следните цели за ми-
нимизиране риска и проявата на 
негативните явления, произлиза-
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през 201  година стартира програ-
ма за оптимизиране параметрите 
на добивните камери и начина на 
извозване на рудата от тях. 

Концепцията в случая се основава 
на така наречената модулна каме-
ра с ширина и дължина, съответно 
20  х 20  (  ). Височината, в 
зависимост от конфигурацията на 

l Възможност за намаляване обе-
ма на нарезните изработки

l Минимизиране на извоза с дис-
танционно управление

l Намаляване на прахоотделяне-
то при товарене

l Съобразяване с наличната ин-
фраструктура и основната кон-
цепция на системата на разра-
ботване.

Във връзка с повишаване ефектив-
ността на минно-добивните работи 

рудното тяло и геомеханичните ус-
ловия, варира от 0  до 0 . Въз 
основа на геомеханичната оценка 
за конкретното работно място, се 
преценява възможният брой мо-
дулни камери за комбинация в ед-
новременен добив (обикновено до 
2 бр.) (  ).

За минимизирането на прахоотде-
лянето при товарене и на извоза на 
рудата от камерата с дистанционно 
управление на челния товарач, в до-
лната част на модулната камера се 
оставя временен целик (или дъно 
тип „траншея“ на преходните хори-
зонти на границата на вертикални-
те добивни фронтове в експлоата-
ционните блокове) с направлява а 
повърхнина, чрез който се регулира 
размерът на отвора на източване 
на отбитата руда от камерата. Руда-
та в контурите на временния целик 
се взривява и извозва след иззем-
ване на основния обем руда от до-
бивната камера (  )  

Принципът на модулна клетка (ка-
мера) дава възможност за гъвкаво 
комбиниране на конфигурацията и 
ориентацията по размери на ком-
бинация от няколко или единични 
модулни камери в зависимост от 
конкретните геомеханични усло-
вия, инфраструктурата, контура на 
рудното тяло и др. Позволява из-

иг. 3. од лна камера

иг. 4. В мо ният бро  мод лни ка-
мери а комбинация в едновременен 
добив

иг. 5.  Р дата в конт рите на временния целик се в ривява и и во ва след и ем-
ване на основния обем р да от добивната камера
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земване, както следва  единични 
модули, комбинация на модулите 
по конвенционалната концепция 
(с дълги камери и увеличен про-
цент на работа с дистанционно 
управление на челните товарачи), 
двумодулни камери и комбинирано 
(  ).

РЕЗ ЛТАТ

Въз основа на поставените цели за 
повишване ефективността и безо-
пасността на работа при добива с 
прилагане на камерно-целикова-
та система на разработване със 
запълнение, бе извършен анализ 
на съ ествува ото положение 
на добиваемите запаси в рудника. 
Извършено бе  премоделиране 
на добивните камери в подходя-

ите зони от рудните тела, като от 
201  г. започна и добив от така 
проектирани модулни експлоата-
ционни камери, в съответствие с 
производствения план на рудника.

диничната модулна камера с раз-
мери  дължина 20 , широчина 
20  и височина 0 , осигурява-

а средно около 0 хил. t руда, се 
утвърди като най-практичния вари-
ант за системата на разработване 
в рудник „Челопеч“.

Изземването на една добивна ка-
мера протича най-често в пет по-
следователни етапа, като взривни-
те работи се планират така, че да 
се осигури постоянно затворено 
сечението на извозната изработка.
( ).  

С максимизиране на работата без 
навлизане на челните товарачи в 
отворени добивни камери се ре-
дуцира и рискът от инциденти с 
операторите при дистанционно 
управление на това оборудване от 
позиция в близост до мястото на 
товарене.

Увеличаването на товаро-извозна-
та производителност от камера по-
добри контрола и управлението на 
качеството на рудата поради въз-
можността от по-бързо подаване 
на руден материал с различно съ-
държание на полезните компонен-
ти от отделните експлоатационни 
камери в рудника.

При прилагане на комбинирано 
пробиване на взривните сондажи 
(низходя о и възходя о) се нама-
лява обемът на изработките за на-
рязване на модулна камера с висо-
чина 0  с около 20 , тъй като не 
се налага прокарването на нарезни 
изработки на междинния подетаж.

Прахоотделянето при товаренето и 
извозването на рудата от модулни-
те камери значително се намалява 
чрез намаляване пло та и обема 

иг. 6. Принцип т на мод лна клетка по волява ра ли но и емване

В   е представен броят на ка-
мерите и добитият тонаж руда от 
тях, проектирани и иззети на прин-
ципа на модулните камери.

Обемът руда, извозван с прилага-
не на дистанционно управление 
на челния товарач, се редуцира до 
около 20  от об ия обем при висо-
чина на камерите 0  и до 40  при 
височина 0 

иг. 7. Петте последователни етапа при и емването на една добивна камера

Година 201 2017

   Брой модулни камери 4 4
   Добита руда от модулни камери 2 01  07  t 2 00  0 0 t

Табл. 2. 
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на генериране на прах на работното място и редуци-
рането му чрез ефективно омокряне на малка пло  
– челото на извозната изработка. Ограничените раз-
мери на отвора на източване осигурява движение на 
отбитата руда само в точката на товарене. Работно-
то място е изолирано с отбит материал от иззетото 
пространство на камерата по време на товарене

Минимизира се времето за престой на машината в 
добивното пространство на камерата, респективно 
минимизира се и опасността от повреди или загуба 
на машината вследствие на самообрушил се матери-
ал в камерата

Минимизира се рискът от УВВ от масово самообру-
шаване в камерата при товарене – затворен с мате-
риал забой при товарене

Постига се равен контур в тавана, равни стени на 
камерите от страна на горни ето и долни ето на 
вмества ите скали, осигурено от посоката на проби-
ване на сондажите и ориентацията на равнината на 
ветрилата от взривни сондажи.

ЗАКЛ ЕНИЕ

Резултатите от внедряването на концепцията на мо-
дулни камери в системата на разработване в рудник 
„Челопеч“ определиха предимствата и недостатъците 
на този подход, както следва

Предимства на технологията с модулни добивни ка-
мери

l Равен контур в стените от горни ето, долни ето и 
тавана на камерите  

l Гъвкавост при различни геомеханични условия

l Минимални загуби на руда

l При 0  камери, дължината на нарезните изра-
ботки може да се намали с около 20

При комбинация от 2 и повече модулни камери

l Запазва се условието за минимизиране на извоза 
с дистанционно управление

l Запазва се намаленото прахоотделяне при това-
рене

l Редуцират се разходите за създаване на отрезно 
пространство

l Намалява относителното време за достигане на 
якостта на запълнението преди започване на до-
бив в съседни камери.

Недостатъци при комбинация на 2 и повече модулни 
камери

l Изисква прокарване на напречна отрезна изра-
ботки (допълнителни 1   на модул) в сравнение 
с единичен модул и създаване на об  свод в тава-
на на комбинацията от модулни камери

l По-дългата стена обикновено е към контакта от 
горни ето долни ето

l При преходен подетаж - нарезните преминават по-
следователно през руда и запълнение на интерва-
ли 10-1  .

Перманентното наблюдение и анализ на състояние-
то на минните работи позволява своевременното 
идентифициране на тесните места в технологията, на 
базата на което могат да се дефинират възможност-
ите за редуциране на негативното им влияние и да се 
прилагат решения за повишаване безопасността и 
ефективността на производствените процеси в съот-
ветствие с конкретните минно-технологични условия. 
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В ВЕДЕНИЕ

Фотограметричното заснемане осигурява висо-
ка оперативност и детайлност при получаване-
то на информацията за обекта, едновременно 

със стабилност на регистрираните и съхранявани-
те данни. В зависимост от технико-икономически-
те показатели, природните условия и особеностите 
на рудника може да се използват данни от земно, 
въздушно или космическо заснемане. За целите на 
добива и конкретно поставената задача се взема ре-
шение кой от трите метода да се приложи. На следва-

ата оперограма е представена технологичната схе-
ма при едно заснемане в зависимост от използвания 
метод,  . 

ФОТОГРАМЕТРИЯТА И ДИ ТАНЦИОННИТЕ 
ИЗ ЛЕДВАНИЯ В МИННОТО ДЕЛО

Гл. ас. д-р инж. Веселина Господинова - ina in a 0 a .  
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски  

PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING IN THE MINING

h  n . Veselina Gospodinova - veselina_gospodinova80@abv.bg 
University of Mining and Geology „St. Ivan Rilski”
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РЕЗ МЕ

Статията представя основните приложения на фото-
граметрията и дистанционните изследвания в мин-
ното дело. Съ ността, методологията и характерис-
тиките на фотограметричните методи са онагледени 
на оперограма. Изброени са различни приложни об-
ласти на фотограметричното заснемане в минния до-
бив. Целта е не само да се изложат и систематизират 
основните области на приложение, но и да се покаже 
тяхното развитие в България в момента, както и бъ-
де ите им насоки. 

КЛ ОВИ Д МИ  фотограметрия, дистанционни из-
следвания, минно дело

Фотограметричните методи за заснемане на открити 
и подземни рудници са едни от предпочитаните мето-
ди, които се използват при минния добив в чужбина. 
В последните няколко години те намират все по-го-
лямо приложение и в България при заснемането на 
открити рудници и кариери. Това се дължи до голяма 
степен на появата и усъвършенстването на безпилот-
ните летателни системи и техните предимства. Не съ-

ото може да се каже за подземния добив при който 
все о е тази методика не е добила популярност (не 
се използва) в нашата страна. 

Статията цели да изложи и систематизира прилож-
ните направления на фотограметричното заснемане 

Доклад  и несен на V е д народна кон еренцията по открит и подводен добив на поле ни и копаеми  3-7 ни 2019 г.  
Варна
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както на и под земята, така и от космоса и да попу-
ляризира тези методи сред минните специалисти. Тя 
отразява използването им до момента в България и 
дава насоки за бъде ото им развитие. Вниманието е 
насочено и към приложението на оптичните мултис-
пектрални изображения генерирани от космоса, кои-
то съ о заемат важно място в минния отрасъл.   

ФОТОГРАМЕТРИ НА НИМКА  НА ИНИ И РЕД ТВА 
ЗА ФОТОЗА НЕМАНЕ

В  о о р ме р  с м

Въздушното фотозаснемане е от най-важните етапи 
на фотограметричната снимка, който определя ка-
чественото изпълнение на поставената задача. Зас-

. ГЛ  А  Д Р ИН  ВЕ ЕЛИНА ГО ПОДИНОВА е преподавател към катедра „Мар-
кшайдерство и геодезия“ в МГУ „Св. Иван Рилски“. Автор е на редица научно-при-
ложни статии и доклади в областта на земната и въздушна фотограметрия, 
дистанционните изследвания и обработката на изображения. Темата на дисерта-
ционния  труд е „Приложение на методите за обработка и анализ на космически 
изображения при формиране и интерпретация на регистрираните в тях обекти . 
Участвала е в различни конференции и симпозиуми. Взела е участие в три на-
учно-изследователски проекта, на два от които е била ръководител. Членува в 
Научно техническия съюз по минно дело, геология и металургия и Съюза на гео-
дезистите и земеустроителите в България.

немането се извършва със специални фотокамери, 
поставени на въздушно летателно средство. Тради-
ционните въздушни камери са заредени с филм, кой-
то след приключване на заснемането се обработва в 
специализирана фотолаборатория и от него се полу-
чават фотографски продукти, които могат директно 
да се използват или да се дигитализират (сканират) 
и обработват в цифрова среда.

Друг начин за получаване на изображения при въз-
душното заснемане е директно заснемане чрез диги-
тални метрични камери. Предимства на дигиталните 
камери са

l моментално получаване на изображението, което 
позволява промяна на настройките на цифровия 
фотоапарат при самото заснемане, обусловено от 
конкретните условия

иг. 1. Те нологи на с ема на аснемане в ависимост от и пол вания метод
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иг. 2. рагмент от сборния план на открит р дник Асарел – 
едет .

l съкра аване на време, свързано с реализирането 
на фотографски процеси или сканиране на сним-
ковия материал

l съкра аване на средства за оборудване на фото-
лаболатория и закупуване на фотографски консу-
мативи

l липса на стареене на снимковия материал

l по-висока радиометрична разделителна способ-
ност

l стабилност на възпроизвежданата цветна инфор-
мация.

Вторият метод е предпочитан и се е наложил в прак-
тиката поради гореизброените предимства.

Процесите на планиране, проектиране и мониторинг 
на миннодобивната дейност в един рудник изискват 
наличието на цифров модел на котлована на рудни-
ка и на прилежа ата територия, която включва на-
сипи а, хвостохранили а, инфраструктура, сгради и 
съоръжения, свързани с преработката на миннодо-
бивния материал. Цифровата фотограметрия позво-
лява да се генерира маркшайдерска и топографска 
информация в кратки срокове, с нужната точност и 
детайлност. дно такова изследване представя гене-
рирането на цифров модел на ситуацията и терена и 
създаването на сборен план на рудник „Асарел Ме-
дет“ от въздушни изображения, който е представен 
на  . Областите на приложение на изработения 
сборен план на рудника включват документиране на 
рудника, неговото развитие във времето, планиране-
то на бъде и дейности, контрол на обема на добития 
материал, както и качествен анализ на характерис-
тиките на добиваната суровина. Разгледано е реша-
ването на проблемите, свързани с интегрирането на 
естествения терен и терената повърхнина получена 
в резултат на планирани маркшайдерски дейности. 
Предлаганият подход е подходя  за изработването 
на различни картографски продукти и по-специално 

на сборен план на рудника, а наред с това създава-
нето на цифрови модели на релефа и на видимата 
повърхност, цифрови тематични карти на теренната 
покривка за територията на открити рудници . 

Фотограметричните методи намират своето приложе-
ние и при изчисляването на обема на иззетата минна 
маса, което е една от основните дейности във всеки 
рудник . 

Усъвършенстването на цифровите апарати, носите-
лите на снимачна техника и софтуерните продукти за 
обработка на данни са предпоставките, които дават 
нов тласък на развитие на въздушната фотограме-
трия. Цифровите изображения, получени от безпилот-
ни летателни системи (БЛС), обработени с подходя  
софтуер все повече се използват за създаване на 
точни ортофотопланове и цифрови модели на терена 
при голяма част от инженерните и маркшайдерски 
проекти. Освен за изработване на едрома абни пла-
нове и карти, през последните години тези техноло-
гии се използват и при решаването на задачи, свър-
зани със създаването на цифрови модели на открити 
рудници, мониторинг на минни дейности, изчисления 
на обеми, планиране, генериране на данни за инфор-
мационните системи на миннодобивните компании, 
мониторинг на растителността и почвите, проследя-
ване ефективността и местоположението на минното 
оборудване, генериране на информация необходима 
за създаването на виртуална реалност в минни и ка-
риери и много други.

При избора на БЛС за заснемане на открити рудници 
трябва да се има в предвид няколко фактора, както по 
отношение на характеристиките на дрона, така и по 
отношение на характеристиките на открития рудник. 
За да се вземе решение коя БЛС би била най - подхо-
дя а за заснемане на конкретния рудник от важно 
значение е географското положение, територията, 
пло та на рудника, денивелацията между дъното 
на котлована на рудника и най-горното работно стъ-
пало, направлението на разработване на рудника и 
други специфични особености. От друга страна тряб-
ва да се проучат основните характеристики на без-
пилотните летателни системи като тип на излитане 
и приземяване, продължителност на полета, обхват, 
разстояние за излитане и кацане, устойчивост на вя-
търа, вида и характеристиките на цифровата камера, 
за да се вземе решение как да се заснеме открития 
рудник. При малки по размер открити рудници и ка-
риери със сравнително малка денивилация в котло-
вана (100-200м) няма особено значение с каква БЛС 

е се извърши заснемането, но при рудници с големи 
размери и голяма денивилация са от значение, както 
характеристиките на БЛС и особеностите на открития 
рудник, така и съставянето и реализирането на плана 
на летене и броя на полетите.

В изследване през 201  г. е извършено заснемане с 
авторски конструиран безпилотен летателен апарат 
тип хексакоптер, целя о да представи възможност-
ите на апарата за създаване на числен модел, при-
ложим за маркшайдерски дейности. Разгледани са 
основните фотограметрични процеси започвайки 
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иг. 4. Орто отои обра ения на кариера Сар г ол  кариера иля е  и открит р дник Станянци  пол ени ре  бе пилотно 
в д но аснемане

числено моделиране на повърх-
нини, проследяване на динамични 
изменения и определяне на обеми 
за редица минни разработки за до-
бив на полезни изкопаеми, кариери 
и депа за складиране на инертни 
материали, територии за рекулти-
вация и други обекти. Изследване-
то включва практически резултати 
от генериране на числени модели 
за определяне на обеми, получени 
чрез фотограметрично заснемане 
и традиционни маркшайдерски тех-
нологии. Направено е сравнение по 
технически (точност, детайлност) 
и икономически (време и крайна 
цена) аспекти за два примера еди-
ния от които е кариера „Саръг ол 
21 гнездо“. Резултатите показват, 
че използваната методика е значи-
телно по-ефективна от традицион-
ните геодезически методи и по че-
тирите показателя за сравнение. На  

  са показани ортофотоизо-
бражения на кариери в България, 
заснети с безпилотни летателни 
системи, които демонстрират въз-
можностите на въздушното фото-
граметрично заснемане 12 . 

Безпилотното въздушно заснема-
не широко се използва в чужбина 
в много рудници и кариери. Както 
се вижда и от примерите по-нагоре 
то започва да намира своето място 
и в България като една традицион-
на методика, която се допълва и с 
другите методи за заснемане на 
открити рудници. Има и други реа-
лизирани заснемания в България 
като например един среден по голе-

иг. 3. Числени модели с текст ра на кариера Ст дена  а) и глед отстрани  б) и -
глед от горе и рагмент от векторен модел на с дадената теренна пов р нина

от самото заснемане до генерира-
нето на числен модел и ортофото- 
изображение. Получените резулта-
ти потвърждават, че автоматичния 
метод за генериране на числен мо-
дел използвайки БЛС може да се 
използва в минното дело при реша-

ване на различни по характер зада-
чи. На   са представени числе-
ни модели от кариера “Студена“ 7 .

В друго изследване са представени 
примери за прилагане на безпилот-
но въздушно заснемане, целя о 
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мина открит рудник, разположен в Централната част 
на страната. Ф   илюстрира създадения модел на 
релефа с изчертани два профила в програмната сре-
да на a  a  11 . 

Всички тези примери, а и редица други, които не са 
изброени утвърждават методиката като един инстру-
мент не само за създаване на триизмерни повърхни-
ни и изчисляване на обеми, но съ о така и използ-
ването  за решаване на различни задачи. Например 
изследване на напукаността и проследяване на със-
тоянието на скални откоси, изследване на свлачи а, 
на деформации, геоложко и структурно картографи-
ране, проектиране и управление, мониторинг и други. 
Получените данни, резултати и в последствие напра-
вените анализи са в помо  на само на специалистите 
маркшайдери, но те могат да послужат и на управлен-
ския състав и на специалистите по логистика и на 
геолозите - на различни служители в минния добив. 
Поради това считам, че тази методика все повече е 
разширява областите си на приложение в минния до-
бив. 

Не трябва да се пренебрегва и едно друго приложение 
на безпилотните летателни системи, а именно в под-
земния добив. Има проучвания насочени към изслед-
ване на възможностите им за заснемане в подземни 
рудници. Например с помо та на дрон, оборудван с 
видеокамера, е извършено заснемане и е събрана 
точна информация за условията, геоложките обекти 
и линиите на разлом, които да послужат за следене 
на рискови зони в подземен рудник в Америка. Със 
събраните данни е създаден груб модел на добивна 

камера (забой), който да се използва за оценка на 
рисковете и планиране на работата. В изследването 
е направено сравнение между заснемането с дрон 
(извършено за 1 час) и традиционните геодезични 
инструменти (1 ден), което показва преиму ествата 
на БЛС, осигурявайки безопасност на работния про-
цес и елиминирайки човешкия субективизъм 20 . 
Съ ествуват и разработки на дронове, оборудвани 
със оптични и топлинни сензори, използвани при спе-
цифични условия, като например работа в затворени 
пространства, където влизането на хора не е възмож-
но или желателно поради опасни условия. Получена-
та информация е от голямо значение при вземането 
на решения и подобряване ефикасността на об ите 
минни дейности, като производствен контрол, пла-
ниране, проучване, извършване на изкопни работи и 
поддръжка на инфраструктурата и машините. 

ЗЕМНА ФОТОГРАМЕТРИ НА НИМКА

Зем  о о р ме р  с м   о р  р   
р ер

Друг начин за  моделиране е земната фотограме-
трия. Откритите и подземни рудници са подходя  
обект за прилагане на земна фотограметрия директ-
но от изображения, получени с цифрова камера с 
известни характеристики (фокусно разстояние на 
обектива, размер и брой на пикселите на камерата) в 
близък диапазон. В сравнение с класическите методи 
тя е ефективна и бърза, което значително намалява 
времето, необходимо за събиране на данни на тере-

иг. 5.  одел на реле а в програмната среда на lobal apper
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иг. 6. В ляво - облак от то ки (14.3 милиона а площ 80 дка при 182 и пол вани снимки). В дясно -  аст от векторен модел на 
с дадена теренна пов р нина

на. Чрез земна фотограметрия се получават точни 
измервания, без физически достъп до всяка точка 
на измерването. Методът не влияе върху работния 
режим, създавайки минимално въздействие върху 
транспортния поток. Чрез близкообхватната фото-
граметрия се създава цялостен визуален запис на 
съ ествува ите условия на обекта, от които всички 
установени характеристики могат да бъдат измерени 
или геометрично да се оценят на по-късен етап. 

Последните постижения при цифровите камери с 
висока разделителна способност, рентабилните 
триизмерни и моделира и софтуери, както и високо 
производителните хардуерни системи допринасят 
за революционния напредък при близкообхватната 
фотограметрия. Фотограметричният процес може 
да бъде пренесен от лабораторна среда в средата, 
където се извършва заснемането. Съ ите продукти 
(цифрови модели на терена, ортофотоизображения, 
векторни карти и други), които се създават чрез тра-
диционната въздушната фотограметрия може да се 
генерират и от близкообхватната фотограметрия. 
Точни и подробни триизмерни числени модели могат 
да бъдат използвани при открития добив не само за 
изчисляване на обеми, анализиране на структурата 
на скалите, изследване на пукнатината тектоника, но 
и за проследяване на рекултивацията и промени в 
почвата с помо та на различни техники за създава-
не на модели в много едри ма аби. 

През 201  г. на  Международен симпозиум 
„Съвременните технологии, образованието и профе-
сионалната практика в геодезията и свързаните с 
нея области  се представи и първото реализирано и 
внедрено в практиката приложение на близкообхват-
ната фотограметрия в открити мини за добив на въ-
гли а в Перник, България. Възпитаник на МГУ “Св. 
Иван Рилски“ изложи принципни постановки на из-
ползваната методика, предимствата и недостатъците 
й, описание на времето за заснемане, поставяне на 
контролните точки и последва ата фотограметрична 
обработка. Маркшайдерът показа реални резултати 
от заснеманията на минната, както и модели между 
два последователни замера в период от един месец. 
Изложението включи различни сравнения на повърх-

нини, получени чрез земна фотограметрия, въздушно 
заснемане и тотална станция. От получените резул-
тати може да се направи извод, че земната фотогра-
метрия може да се използва успешно за моделиране 
на открити рудници и кариери, като ефективността на 
този метод зависи от формата, големината и прос-
транственото разположение на обектите. Качество-
то на моделите, бързината на тяхното създаване и 
точността на отразяване на терена е несравнима с 
обикновена маркшайдерска снимка. С помо та на 
допълва о заснемане с тотална станция, резултати-
те от земната фотограметрия се доближават, а на мо-
менти превъзхождат моделите, създадени от БЛС. На 

  и 7 са представени различни модели, получени 
в процеса на работа на откритата мина 1 .  

Има изследвания свързани с прилагане на далекооб-
хватна фотограметрия при решаването на различни 
по характер задачи в открития добив и по-конкретно 
при големи по размер открити рудници. Например 
проведен експеримент в открит рудник „Палабора“, 

жна Африка целя  характеризиране на наруше-
ния в скалните маси, на базата на снимки направе-
ни от разстояние 1 00  (диаметъра на рудника), с 
помо та на серия от ле и. Разгледани са въпроси-
те свързани с използваната методология и нейната 
прецизност. Представени са първоначални резултати 
за посоката, устойчивостта и интензитета на наруше-
нията на масива, като е наблегнато на ефекта на ма-

аба на наблюдение. Особено внимание е обърнато 
на потенциалните приложения на далекообхватната 
дигитална фотограметрия на земната повърхност в 
открити рудници и в среда с големи естествени скал-
ни склонове. Направени са фотограметрични модели 
на целия рудник, като са използвани снимки с раз-
лично фокусно разстояние, така че да се генерират 
модели, които да предоставят по-детайлна инфор-
мация. Употребата на ле и 400  от разстояния 
по-големи от 1,   може да представлява важна 
стъпка напред в геотехническото характеризиране на 
недостъпни отдалечени скални стени. Резултатите от 
това изследване показват, че далекообхватната ди-
гитална фотограметрия може с точност да определи 
количествено посоката, устойчивостта и интензитета 
на нарушението на масива 1 . Все о е такова про-
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учване не е реализирано в нашата 
страна, но може да се помисли в 
тази насока,  ..

Зем  о о р ме р  с м   
о ем  р   р ер

В миналото има редица опити за 
внедряване на земната фотограме-
трия в подземни рудници, но пора-
ди специфичните условия и налич-
ната тогава апаратура този метод 
не се е наложил в практиката. В 
настоя ето има различни изслед-
вания в чужбина, които са свързани 

положени и маркирани 21 опорни 
точки.  Софтуерът i t h t  

an i na  iti n е използ-
ван за обработка на данните, като е 
получена средна квадратна грешка 
(абсолютната точност на модела) 
след изравнението  - 0,007 . Из-
вършено е и маркшайдерско засне-
мане на съ ия участък от минната 
галерия с тотална станция i  

 с вградено в инструмента прило-
жение за сканиране на повърхнини. 
Генерирана е нерегулярна триъгъл-
на мрежа в програмната среда на 

h a  и за двата модела, като е 
изчислен и техния обем. Разликата 
в обемите е в порядъка на 1,02 , 
което дава основание да се счита, 
че предложеният метод може да се 
използва за изчисляване на обем 
на иззетата минна маса в подземни 
рудници. Резултатите показват, че 
цифровото фотограметрично моде-
лиране намира своето приложение 
при решаването на различни мар-
кшайдерски задачи  изработване 
на триизмерни модели на минни 
изработки и на графична докумен-
тация, мониторинг на напредъка на 
експлоатационните работи, изчис-
ляване на обеми и други. То може 
да бъде един добър инструмент не 
само за маркшайдери, но и за други 
специалисти занимава и се с ге-

иг. 7. Ре лтантна пов р нина  с дадена от 3  моделите на аст ка  аснети в два ра ли ни месеца

иг. 8. одел на пов р нина  ил стриращ дета лната стр кт ра в секция на Север-
ния або  пол ена от и обра ения при отдале ение 1600 m

с внедряването на тази методика в 
подземния добив.

През 201  г. се реализира и първо-
то фотограметрично заснемане в 
България на част от галерия в под-
земен рудник „ рма река , Горубсо 
Златоград АД с цел създаване на 
числен модел и изчисляване на 
обема му. Използва се цифров фо-
тоапарат an n 00  с разде-
лителна способност 1  i  и лам-
пи с  осветление, всяка от която 
по 1 000 лумена. За създаване на 
модела са направени 14 снимки, 
като на обекта равномерно са раз-
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оложко и структурно картографиране, извличане на 
характеристики и свързания с тях анализ, моделира-
не на операции при подземния добив и други. Недос-
татъка на методиката се състой в това, че в този си 
вид тя не е пригодена за заснемане на недостъпни 
празнини или на пространства, където достъпа на 
маркшайдера е невъзможен или престоят му там е 
забранен  ,  . 

Триизмерните цифрови фотограметрични модели се 
използват в подземния добив в различни страни, ре-
шавайки редица оперативни задачи. Генерираните 
триизмерни числени модели с текстура намират при-
ложение както за създаване на графична документа-
ция и изчисляване на обема на иззетата минна маса, 
така и за петрографски изследвания, свързани с изу-
чаване на състава, структурата, произхода и промя-
ната на седиментните скали, изучаване на гънкови 
структури (пликативни нарушения), разграничаване 
на отделните слоеве и литологията в скалния масив, 
геоложко и структурно картографиране, извършване 
на различни видове анализи и други. Благодарение 
на информацията (цветово оцветяване и текстура), 
която се съдържа и е видима на фотограметричните 
цифрови модели, може да се извърши оценка на типа 
на скалата и или да се улесни определянето на някои 
нейни свойства. Подробна класификация на прилож-
ните направления на числените фотограметрични 
модели в подземния добив е изложена в изследване, 
което представя и съвременна апаратура и софтуер-
ни продукти, използвани в подземните рудници. На 

  може да се види визуално представяне на 
структурни данни в един от софтуерите за геоложки 
анализ, използвайки числен фотограметричен модел  

.

Установяване на нарушения в геоложките структури 
с висока точност и прецизност, при определяне със-
тоянието на стените и тавана на минни изработки, на 
целици, на крепежа (или торкретираната повърхност 
на изработките и дебелината на слоя му), наблюде-
ние на движенията на скални маси и следене на де-
формационни състояния са едни от най-важните за-

дачи, тъй като от тяхното качествено решение зависи 
здравето и живота на хората работе и в рудника. Из-
следването на деформации може да се извърши по 
известни класически начини при които се определят 
с висока точност координатите ( , , ) на наблюдава-
ни точки през определен период от време. Въз осно-
ва на промяната на местоположенията на точките се 
построяват графики за хоризонтални и вертикални 
премествания, техните скорости и на база на това 
се съди за деформационното състояние на масива 
в изследваната област. Възможно е чрез маркшай-
дерските измервания да се определят и деформа-
ционни характеристики на дадена област. За целта 
се формира мрежа от триъгълници с върхове върху 
наблюдаваната повърхност. Такава мрежа може да 
бъде построена и за оценка на състоянието на маси-
ва при подходя о разположение на наблюдаваните 
точки. На националната конференция  “Технологии и 
практики при подземен добив и минно строителство  
в град Девин е предложена методика за определяне 
на инвариантните характеристики на деформации 1 . 
Тя може да се приложи при извършване на оценка на 
деформационното състояние на различни обекти и 
съоръжения. За подземни условия е проверена при 
изследване устойчивостта на скалния масив и под-
земните изработки за условията на полиметално на-
ходи е 4  и в рудник за добив на въгли а . Може 
да бъде приложена и за обекти на земната повърх-
ност (съоръжения - стена на хвостохранили а, борд
ове на открити рудници и други) 2 .

Триизмерното фотограметрично цифрово моделира-
не намира своето приложение и при периодично на-
блюдение, свързано с проследяване на промените в 
скалните масиви (стени, кръстове, целици и др.) и на 
настъпили деформации. Има реализирани изследва-
ния, базирани на експерименти в подземи рудници 
в СА , които демонстрират приложимостта на тези 
техники за дистанционно наблюдение при просле-
дяване на промените в скалните масиви. Те включ-
ват два подземни рудника за добив на варовик, две 
за добив на въгли а и изследвания в лаболатория. 
Тестовете включват откриване на деформации на це-

иг. 9. Генериран ислен модел с текст ра в под емен р дник: а) и глед отгоре  б) и глед отв тре
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лиците, които се появяват в продължение на няколко 
седмици. Резултатите показват, че метода може ус-
пешно да се използва за генериране на триизмерни 
модели на целици и откриване на области на скални 
промени между измерванията 1 . 

За да се приложи цифровото фотограметрично мо-
делиране за следене на деформации и проследяване 
на промени в скалните масиви в подземни рудници 
в България е необходимо да се  извършат допълни-
телни изследвания с цел установяване на точна ме-
тодика според специфичните условия в даден рудник, 
както и внимателно определяне на изискванията за 
точност и детайлност. 

Всички тези примери показват, че цифровото фото-
граметрично заснемане в България намира и про-
дължава да разширява своето поле на приложение в 
минния добив. То се използва и е в помо  на много 
минни специалисти, а комбинирането му с други тра-
диционни методи разширява възможностите и уле-
снява работата им. 

ЗА НЕМАНЕ ОТ КО МО А  П ТНИКОВИ  
М ЛТИ ПЕКТРАЛНИ ИЗОБРА ЕНИЯ

Дистанционните изследвания чрез мултиспектрал-
ни спътникови изображения са ценен инструмент в 
областта на минното дело, което е воде  отрасъл 
в нашата страна. Основното им предназначение 

включва дейности като проучване на полезни изко-
паеми, картиране и анализ на почви, установяване 
на замърсявания и управление на отпадъци, монито-
ринг свързан с процеса на рекултивация на почвена 
покривка, оценка на опасностите и рисковете, както и 
изследване на социално-икономическо въздействие 
върху населението преди, по време и след минните 
дейности. Други приложения са свързани с областта 
на геоложките науки –  литоложко картиране, лока-
лизиране и оценка на интензитета на хидротермални 
промени, структурен геоложки анализ, мониторинг на 
различни геоложки рискови процеси и други.

Класификацията на земното покритие с цел открива-
не на полезни изкопаеми чрез дистанционни изслед-
вания е широко използвана методика поради нейните 
предимства  обхва а голяма пло , осигурява на-
деждна информация за кратък период от време. дно 
такова проучване е реализирано за района на Т Ц 
Бобов дол. За целта са изследвани спектралните от-
ражателни характеристики на различни скали и ми-
нерали чрез мултиспектрално сателитно изображе-
ния - сцена от спътника , който представлява 
сензорна система с уникална комбинация от широк 
спектър на покритие и средно висока пространствена 
резолюция. За характеризиране особеностите на ре-
лефа е използван цифров модел на релефа, създаден 
при мисията на космическата совалка през 2000 г. 
Картирано е пространственото разпространение на 
железни окиси, глинести минерали, както и на мине-
рали свързани с процесите на хидротермална промя-

иг. 10. Ви ално представяне на стр кт рни данни в со т ера X Anal t  пол ени  от отограметри ен модел на аст от 
галерия в под емен р дник
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на. На   може да се види  карта на потенциално-
то наличие на  желязосъдържа и минерали 14 . 

В друго изследване в района на мините „ лшица  и 
„Цар Асен  в България съ о са използвани спътнико-
ви данни от инструмента  в спектралния диапа-
зон (1. -2.  ) за идентифициране на скали и почви. 
Спектралната отражателна способност на скалите е 
сравнена със спектралната отражателна способност 
на съ ите скали, взета от различни спектрални биб-
лиотеки. Анализът на получените спектрални харак-
теристики в посочения диапазон показва запазване 
на техните специфични особености. На получените 
графики се наблюдават характерни екстремуми, кои-
то могат да бъдат използвани за идентифициране 
на вида на скалите. Резултатите показват, че пред-
ложените методи за анализ на спектралните данни 
могат да се използват за идентифициране на скални 
разкрития. Методите, които са разработени за анализ 
на спектралните лабораторни данни могат да бъдат 
приложени и за полеви спектрални данни 17 .

Антропогенното въздействие на минната индустрия 
върху околната среда се наблюдава по целия свят. 
През последните десетилетия няколко миннодобивни 
райони и съответните депа за отпадъци в България 
се наблюдават за протича ите процеси на рекулти-
вация в тях. В тази връзка е проведено изследване 
и последва о наблюдение на екологичния статус на 

един от най-важните райони за производство на мед 
за страната ни - Медет. Поставените цели са свърза-
ни с анализ на многоспектрални спътникови данни за 
периода 1 72 - 2011 г., за да се оцени замърсяването 
на околната среда от минната дейност в района на 
открития рудник „Медет“ във времето, както и ком-
плексна оценка на въздействието върху околната 
среда. След преустановяване на експлоатацията на 
рудник „Медет“ през 1 4 г. е създадена и започва 
програма за рекултивация на почвената покривка 
и хидрографската мрежа. От 1  г., за най-малко 
1 -годишен период, постоянна задача е проследява-
нето на тези дейности. За да се изпълни тази задача 
са използвани данни от an at , съчетани 
с данни от проведени на място измервания. За обра-
ботка на данните са приложени няколко метода, както 
стандартните статистически обработки, подобряване 
на изображението и синтез на данните, така и нови 
методи за контролирана класификация. Получените 
резултати показват, че използваните данни и прило-
женият подход са полезни в наблюдението на окол-
ната среда и икономически изгодни за компанията, 
отговорна за екологичното състояние на региона 10 .

Представени са методи за установяване и оценка на 
типа и състоянието на почвите в район на открит руд-
ник „Кремиковци“ след приключване на дейността му. 
Те се основават на анализа на времеви серии от мно-
гоканални изображения със средна и висока прос-
транствена разделителна способност. Проведени са 
теренни почвени изследвания за определяне на поч-
вените характеристики и места на пробовземане за 
дефиниране на еталонни области при процедура на 
класификация в режим на обучение. Предложени са 
методи за установяване на деградационните процеси 
при почвите, които показват, че трябва да се ползват 
изображения, които осигуряват компромис между 
пространствената и спектралната разделителна спо-
собност 1 .

В предишните изследване, както и в други такива се 
проследява промяната в околната среда за малък 
район, изследва  конкретна открита минна изработ-
ка. Но за някои задачи, като например планиране на 
регионално ниво е необходимо широко проучване, 
обхва а о цял регион. Има реализирано такова из-
следване, изучава о промяната на ландшафта в един 
от най-експлоатираните (от началото на 0-те години 
на миналия век) минни райони на България - Пана-
гюрския руден район. Основен източник на инфор-
мация са многоканалните данни от инструментите 

  на спътника an at, като този избор 
се основава на две основни заложени изисквания - 
повторяемостта на данните и производните проду-
кти и свободния достъп до тях. За потвърждаване на 
резултатите са използвани и допълнителни данни от 
други източници – измервания на място от екипа в 
конкретни точки от изследвания район, дигитални ор-
тофотографии,  и др.. От проучването се устано-
ви, че за изследваните обекти не са нарушени грани-
ците на концесията, което се доказва от независими 
проучвания като проекта . Тъй като и за двата 
активни открити рудника срока на концесията е до 

иг. 11. Потенциално нали ие на еля ос д р ащи мине-
рали  нало ено в р  ци ровия модел на реле а а ра она 
на ТЕЦ обов дол
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20 0 г., не може да се каже, че вече са предприети 
рехабилитационни мерки. За съжаление районите на 
изведените от експлоатация пло адки продължават 
да заемат едни и съ и пло и за разглеждания пери-
од, така че може да се направи предположение, че те 
досега не подлежат на рекултивация. Установи се, че 
за хвостохранили ата периодичните дистанционни 
наблюдения, може да се използват за оценка на пло-

ите, заети от водна маса. Това е важен параметър, 
тъй като водата предотвратява разпространението 
на прах в околните територии.

Резултати показват, че дистанционните изследвания 
дават надеждни резултати при откриване на промени 
в земното покритие и може да се използват за мо-
ниторинг на развитието на дейностите в рудниците и 
прилежа ите райони 1 .

ЗАКЛ ЕНИЕ

Всички тези изследвания демонстрират възмож-
ностите на фотограметрията и дистанционните из-
следвания.  основно представят използването им 
в минното дело в България и дават насоки за бъде-

ото им развитие. Систематизираните приложни на-
правления разкриват потенциала на заснемането от 
въздуха и земята и популяризират тези методи сред 
минните специалисти. 
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